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چکیده:
طراحی شهری پایدار به عنوان علمی جوان در حوزه زندگی روزمره در فضاهای شهری، می تواند نقشی اساسی در ارتقای 
کنون به عنوان موضوعی  سالمت شهروندان ایفا نماید. سالمت و بهداشت در روند تکامل تاریخی بشر از زمان باستان تا
مطرح بوده  که جوامع همواره با آن در تعامل بوده اند؛ به طوری که سالمت و رفاه مردم یک شهر، شاخص مهمی برای نشان 
دادن میزان موفقیت سیاست های توسعه پایدار آن شهر است. در این رابطه، یکی از فضاهایی که شاهد حضور پررنگ مردم 
و همچنین نمود فعالیت های فیزیکی آنها در شهرها هستیم، پیاده روهای شهری می باشد که عضو جدایی ناپذیر خیابان ها 
که سالمت  کنار ساخته هایش )یعنی اتومبیل ها( ممکن ساخته است. نکته قابل تأمل این است  بوده و تعامل انسان را در 
عابران تنها به بعد جسمانی و در ارتباط با خطرات و مضرات ناشی از سوی اتومبیل ها محدود نمی شود، بلکه بسیاری 
از عوامل دیگر نیز در محیط پیاده رو می توانند بر سالمت عابران تأثیر بگذارند. با این توصیف، ضروری است تا اقداماتی 
کدام  که  گیرد. این مقاله برای پاسخ به این سؤال  برای حفظ و تقویت سالمت عابرین پیاده در تمامی ابعاد آن صورت 
عناصر پیاده روهای شهری بر سالمت عابران اثرگذار می باشند و نحوه و میزان این تأثیر به چه نحو است، با استفاده از روش 
همبستگی کیفی اقدام به جستجوی این رابطه می کند. یافته ها نشان می دهند، تجهیزات سرگرمی روی زمین، کاربری های 
حاشیه، رنگ مصالح و گلدان ها و درختچه های گلدانی، بیشترین تأثیر را بر مؤلفه های سالمت عابران دارند. از طرفی سطوح 
گیاهی بر سالمت روانی  و عناصر نرم پیاده رو بر  پیاده روها بر سالمت جسمانی، مبلمان پیاده رو بر سالمت اجتماعی، پوشش 

سالمت اجتماعی و روانی بیشترین تأثیر را می گذارند.

کلیدی :  پیاده روهای شهری، سالمت، ابعاد، مؤلفه ها، عناصر. واژگان 

تاریخ دریافت: 1392/08/11
تاریخ پذیرش: 1393/03/01
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1. مقدمه
برای نشان دادن  رفاه مردم یک شهر، شاخص مهمی  و  سالمت 
میزان موفقیت سیاست های توسعه پایدار آن شهر است. درواقع 
که انسان در مرکزیت برنامه های توسعه قرار دارد، محور  از آنجایی 
ابعاد و شئون آن در توسعه،  با تمامی  انسان  گرفتن سالمت  قرار 
دارای نقشی اساسی است؛ و به عبارت دیگر حلقه مرکزی تمامی 
امروزه سالمتی،  )تاجدار، 1388: 2(.  پایدار می باشد  توسعه  ابعاد 
کشورهای  سکونتی  نواحی  در  جدی  مخاطرات  از  یکی  عنوان  به 
در حال توسعه )به ویژه شهرهای بزرگ و مناطق پیرامونی آن ها( 
رابطه،  ایــن  در   .)102  :1389 )تــاجــدار،  اســت  یافته  ویــژه  اهمیت 
که شاهد حضور پررنگ مردم و همچنین نمود  از فضاهایی  یکی 
آنها در شهرها هستیم، پیاده روهای شهری  فعالیت های فیزیکی 
را در  که عضو جدایی ناپذیر خیابان ها بوده و تعامل انسان  است 
نکته  اتومبیل ها( ممکن ساخته است.  )یعنی  کنار ساخته هایش 
و  جسمانی  بعد  به  تنها  عابران  سالمت  که  است  این  تأمل  قابل 
اتومبیل ها محدود  از سوی  با خطرات و مضرات ناشی  ارتباط  در 
پــیــاده رو  محیط  در  نیز  دیگر  عــوامــل  از  بسیاری  بلکه  نمی شود، 
می توانند بر سالمت عابران تأثیر بگذارند.  با این توصیف، ضروری 
در  پیاده  عابرین  سالمت  ارتقای  و  حفظ  بــرای  اقداماتی  تا  است 
تمامی ابعاد آن صورت گیرد. بنابراین شناسایی عناصر پیاده روهای 
شهری مؤثر بر سالمت عابران و نحوه و میزان اثرگذاری آنها، اهداف 
در  می تواند  پژوهش  ایــن  نتایج  می دهند.  تشکیل  را  مقاله  ایــن 
تهیه راهنما و دستورالعمل های طراحی پیاده روهای شهری مورد 
ورودی  عنوان  به  استفاده  قابلیت  بگیرد. همچنین  قرار  استفاده 

کابردی در زمینه طراحی شهری سالم را دارد. دیگر پژوهش های 

2. روش شناسی و فرآیند انجام پژوهش 
فرآیند انجام این پژوهش شامل چهار مرحله اصلی می باشد. در 

مرحله نخست و دوم، با بررسی ادبیات موضوع پیاده روهای شهری 
پیادروهای  عناصر  و  اجــزا  گـــردآوری  بــرای  الزم  زمینه   ، سالمت  و 
گردید.  شهری و همچنین تبیین ابعاد و مؤلفه های سالمت مهیا 
کتابخانه ای، بررسی پژوهش های مشابه  به این منظور از مطالعات 
عنوان  به  جامع،  اینترنتی  منابع  در  جستجو  و  خارجی  و  داخلی 
گردید. در مرحله سوم، با  گردآوری اطالعات استفاده  تکنیک های 
کیفی مؤلفه ها، سعی شد تا رابطه بین  استفاده از روش همبستگی 
با  برقرار شود و در نهایت،  عناصر پیاده روها و مؤلفه های سالمت 
تحلیل تطبیقی این دو موضوع در مرتبه های متناظر، نحوه و میزان 
اثرگذاری عناصر پیاده روهای شهری در رابطه با ابعاد و مؤلفه های 

سالمت شناسایی شوند.

3. پیاده رو؛ اجزا و عناصر
شکل  ضــروری تــریــن  و  قدیمی ترین  طبیعی ترین،  پــیــاده  حرکت 
جابجایی انسان در محیط است و پیاده روی هنوز مهمترین امکان 
برای مشاهده مکان ها، فعالیت ها و احساس شور و تحرک زندگی 
به شمار می رود  نهفته در محیط  و جاذبه های  ارزش هــا  کشف  و 
عنوان  به  را  پیاده روها  نیز  جیکوبز  جین   .)271  :1386 کــزاد،  )پــا
فضاى عمومی و اصلی شهر و نیز حیات ترین عضو آن بر می شمرد 
حرکت  مقیاس   .)1 نصیری، 1390:  از  نقل  به  )جیکوبز، 1384: 13 
که امکان مکاشفه در محیط را برای انسان  پیاده به نحوی است 
مهیا می سازد و هیچ نوع حرکتی به لحاظ هماهنگی با احساس و 

ک انسان به پای حرکت پیاده نمی رسد.  ادرا
معبر پیاده در فضای عمومی شهر، می تواند موجب تقویت رابطه  
گردد. ولی اغلب به دلیل بی توجهی  اجتماعی و معنوی شهروندان 
عدم  و  پیاده روها  سطح  در  ناقص  و  ناچیز  امکانات  تخصیص  و 
واقعی  حقوق  پیاده ها  حرکت،  قوانین  از  مــردم  گاهی  آ و  آمــوزش 
گاهی از حق خود محروم می شوند؛ به  طوری  خویش را نشناخته و 
که سهم این فعالیت در نظام حمل و نقل ایران در دهه های اخیر 
دیگر  بی شمار  موانع  و  ماشینی  زندگی  به  توجه  با  آمــار  براساس 
این  از  مسائلی  حل  بــرای  اخیر  دهه های  در  اســت.  شده  کم رنگ 
قبیل و بازگرداندن سرزندگی و نشاط به حیات جمعی، در بسیاری 
کار بسیاری از  کشورها، بهسازی و طراحی پیاده روها در دستور  از 

گرفته است. مدیران شهری قرار 

3.1. اجزا و عناصر تشکیل دهنده پیاده روها
کافی باشد، می تواند  کلی  وقتی یک پیاده رو دارای پهنای  به طور 

کلی فرضی متمایز را تأمین نماید: چهار حوزه 
که معبر سواره را از پیاده رو تفکیك می نماید.1.  » حوزه لبه«  
کردن و محوطه آرایی 2.  که فضای الزم برای مبله  »حوزه مبلمان« 

فراهم می کند.

متر( 3.   1/2 )معادل  فوت  چهار  پهنای  حداقل  که  عبور«  »حــوزه 
رابرای دسترسی منطبق بر ADA 1 تأمین می کند. 

که فاصله بین حوزه عبور و جداره 	.  »حوزه جداره یا بر ساختمان« 
مژدهی،  )بصیری  می نماید  مشخص  را  ساختمان  خط   / بنا 

 
 

 مرور کردن ادبیات موضوع
 

تبیین کردن ابعاد و 
 های سالمتمؤلفه

گردآوری کردن اجسا و 
رو های عناصر پیاده

 شهری

های سالمت و برقرار کردن رابطه بین مؤلفه
 عناصر پیاده رو ها

تحلیل کردن تطبیقی ابعاد و مؤلفه های سالمت 
اجساء و عناصر پیاده رو های شهری در  در رابطه با

 هر یک از مرتبه های متناظر

نموار شماره 1: فرآیند انجام پژوهش

مأخذ: نگارندگان
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.)85 :1388
حوزه لبه، وظیفه تأمین ایمنی عابر را بر عهده دارد و حوزه عبور، 
مسائل مربوط به سطح سرویس و خصوصیات فیزیکی عابر پیاده 
را در بر می گیرد. ترکیب دو حوزه مبلمان و جداره با یکدیگر عناصر 
عناصر  پــیــاده روهــا،  طــراحــی  در  می دهند.  تشکیل  را  پــیــاده روهــا 

مهمترین نقش را ایفا می کنند.
گروه عناصر  کلی عناصر و اجزای پیاده روها را می توان به دو  به طور 

کرد:  سخت و نرم تقسیم بندی 
استحکام  از  و  بــوده  صلب  که  هستند  عناصری  سخت:  عناصر 
که قابل مشاهده  بیشتری برخوردارند و شامل مواردی می شوند 
عناصر  این  درک انـــد.  قابل  المسه  حس  توسط  راحتی  به  و  بــوده 
معمواًل یا غیرقابل جابجایی بوده یا به سختی قابل جابجایی اند. 

کرد: عناصر سخت را می توان به سه دسته تقسیم بندی 
گیاهی  1( سطوح  2( مبلمان 3( پوشش 

بصری،  کیفیت های  به  که  می شود  مــواردی  شامل  نــرم:  عناصر 
شــنــوایــی و ... مـــی پـــردازد و مــعــمــواًل بــا حــس المــســه قــابــل درک 
نیستند؛مانند نور و سایه، صدای محیط، رنگ و ... . فعالیت ها 
عناصر  ــوع  ن ــن  ای می گیرند.  قـــرار  دســتــه  ــن  ای در  نیز  کــاربــری هــا  و 
که درمورد آنها در ادامه بحث  قابلیت های خاصی را ارائه می کنند 

خواهد شد.
که  شهری  پیاده روهای  عناصر  و  اجــزا  تمامی  تقریبًا   ،1 در جــدول 
عناصر  دسته بندی  دو  در  کرده اند،  شناسایی  را  آنها  نگارندگان، 

سخت و نرم آورده شده است.

4. سالمت؛ مفهوم، ابعاد و مؤلفه ها
که بعدها در انگلیسی  کلمه Health از واژه یونانی Holth برخاسته 
Holistic، Wholeness نیز از همین واژه اتخاذ شده است و به معنی 
است  ابعاد  همه  و  چیز  همه  دارنــده  بر  در  و  جامع  کامل،  کمال، 
)صدوقی، 1386: 6	(. مفهوم سالمت طی قرن ها تکامل یافته و از 
یک مفهوم انفرادی، به صورت یک هدف اجتماعی جهانی درآمده 
که در سال های اخیر به وجود آمده،  است. در فلسفه نوین سالمت 
سالمت به عنوان یک هدف مرکزی در حوزه های مختلف مرتبط با 

گرفته است. کید قرار  توسعه، مورد تأ
که  گسترده مورد قبول واقع شده، تعریفی است  که به طور  تعریفی 
کرده و به  سازمان بهداشت جهانی در مقدمه اساسنامه خود بیان 
کامل  رفاه  وضعیت  از  است  عبارت  »سالمت  می باشد:  شرح  این 
بیماری و معلولیت«.  نبودن  نه تنها  و  و اجتماعی  روانی  جسمی، 
در رابطه با این بیانیه آمده است، برخورداری از باالترین استاندارد 
سالمتی، یکی از حقوق بنیادی هر انسان صرفنظر از نوع نژاد، سن، 
و اجتماعی  اقتصادی  اوضــاع  و  مذهب، دیدگاه سیاسی و شرایط 
از  یکی  میان،  ایــن  در   .)Barton & Tsourou,2000:7( می باشد 
به  مربوط  نظریه های  ــاره  درب بازنگری ها  و  مالحظات  عمده ترین 
گنجاندن آن در تعریف ها  لزوم  سالمت، حول محور »معنویت« و 
و الگوهای سالمت بوده است. در مفهوم سازی پیشنهاد شده میلر 

اجزا و عناصر پیاده روها
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سطوح
مصالح کف، مصالح نما، پله ها، رمپ تغییر سطح، پیش آمدگی پیاده در معبر سواره، جزایر پناه دهنده پیاده، 
عقب نشستگی ساختمان ها نسبت به معبر، کنسول و جلوآمدگی طبقه نخست ساختمان ها، الین دوچرخه، 

تسهیالت مدیریت جریانات آب های سطحی، پارکینگ ویژه معلولین، مصالح نشیمن گاه ها

مبلمان

دستگاه های  بهداشتی،  سرویس  خودکار،  دستگاه های  مغازه ها،  ویترین  )نشیمن گاه(،  نیمکت  و  صندلی 
واکس زنی خودکار، ایستگاه های حمل ونقل همگانی )مترو_ اتوبوس_ تاکسی(، پارکومتر، محل توقف دوچرخه، 
و  عالئم  دهنده،  پوشش  آهنی  شبکه های  محافظ،  زباله، حصارهای  ماسه، سطل  با  آتشن شانی  سطل های 
تابلوهای راهنمایی، کیوسک های اطالعات، تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای نقشه شهر، صندوق پستی، صندوق 
صدقه، باجه تلفن، کیوسک روزنامه فروشی، شیرهای آب آتش نشانی، میله ها و پرچم ها، تابلوهای آگهی و 
اعالنات، میزهای بازی شطرنج، میز پینگ پنگ، چراغ راهنمایی )سواره و پیاده(، آبخوری ها، حوضچه های آبتنی 
کودکان، ایستگاه های زباله )Box(، سایبان مغازه ها، دکمه های فشاری ویژه پیاده ها، پست برق، پست تلفن، 
سکوی جلوی خانه ها، باکس کنترل چراغ راهنمایی، رواق، مجسمه ها، تابلوهای نوشتن یادگاری، آسانسور 

روگذرها یا زیرگذرها.
درختان، باغچه های حاشیه، سبدهای گل، گلدان ها، گیاهان داربستی، درختچه های گلدانی.پوشش گیاهی

)Software( عناصر نرم

رنگ مصالح، کاربری های حاشیه، دستفروشان، بساطی های موقت، خطوط بازی روی سطح زمین، کاشی های 
شده،  چراغانی  عالئم  تزئینی،  روشنایی های  نورافکن ها،  پیاده رو،  و  خیابان  روشنایی  بازی،  برای  طرح دار 
نورپردازی درختان، عالئم روشنایی در کف، آبنماها، نقاشی های دیوار و کف )2D & 3D(، صدای محیط و 
فضا، کیفیت هوای محیط، نشانه های لمسی بافت دار، صوتی و ارتعاشی، بوی محیط و فضا، نامگذاری معابر 

منشعب از پیاده رو.
گردآوری و دسته بندی توسط نگارندگان مأخذ: 

جدول 1: اجزا و عناصر پیاده روها به تفکیک عناصر سخت و نرم
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گسترده می شود:  و تورسن )1999(، سالمتی در بر دارنده سه دامنه 
کارکردی و آرامش یا انسجام درونی ذهنی در زندگی.  رنج، توانایی 
شناختی،  جنبه های  بدنی،  جنبه های  بر  ــزون  اف دامنه ها،  ایــن 
هیجانی و معنوی را در بر می گیرند. این گونه پیشنهادها در افزودن 
روزافــزون  توجه  مــورد  ابعاد سالمت،  از  یکی  به منزله  بعد معنوی 

گرفته است )تبرائی، 1389: 12(. جامعه علمی قرار 
زمینه  در  نگارندگان  توسط  که  گسترده ای  مطالعات  به  توجه  با 
گرفته و همچنین با در نظر  سالمت، ابعاد و مؤلفه های آن انجام 
گرفتن نظریات جدید در مورد سالمت معنوی و نقش جدی آن در 
شامل:  سالمت  چهارگانه  ابعاد  پژوهش،  این  در  انسان،  سالمت 
سالمت  و  ــی  روان سالمت  اجتماعی،  سالمت  جسمانی،  سالمت 

گرفته شده است. معنوی در نظر 

4.1. بعد جسمانی سالمت
کارکردهای بدن  سالمت جسمانی یا زیست شناختی، سالمت در 
کامل  انــدام بدن در هماهنگی  و حالت بهینه عملکرد هر عضو یا 
با بقیه اعضا است )کالرک، 1990(. سالمت جسمی در پرسشنامه 
SF-36v2 سازمان بهداشت جهانی با معیارهای عملکرد فیزیکی، 
عمومی  ســالمــت  و  جسمی  ــای  ــ دردهـ ــزان  ــی م فــیــزیــکــی،  کـــارایـــی 
اندازه گیری می شود. مطالعات بسیاری نشان دهنده تأثیرات مثبت 
فعالیت های فیزیکی )شدید و مالیم( بر روی سالمت انسان هستند 
کاهش خطر مرگ غیرطبیعی و بیماری های قلبی  که از آن جمله، 
عروقی می باشد. تحقیقات، تأثیرات سودمند فعالیت های فیزیکی 
 Fletcher,( است  کــرده  مستند  را  سکته  احتمال  کاهش  مــورد  در 

.)1994
شده،   گــزارش  وقت  کمبود  فیزیکی،  فعالیت های  موانع  عمده  از 
شهروندان زمان خاصی را مشخصًا برای این عمل در نظر نمی گیرند. 
بر این اساس بسیار مناسب است که فعالیت های فیزیکی به موازات 
و در زمان انجام دیگر فعالیت ها از جمله خرید، جابجایی )سفرهای 
روزانه( و تفریح انجام شود. با توجه به وضعیت اجتماعی_ فرهنگی_ 
کنونی، پیاده روی و دوچرخه سواری در فضاهای شهری  اقتصادی 
از مناسب ترین فعالیت های جسمی به شمار می روند. در این بین، 
شدن  )انجام  زمــان  در  صرفه جویی  دلیل  به  پــیــاده روی  فعالیت 
بموازات دیگر فعالیت ها(، احتمال پایین آسیب دیدگی، متداول و 
مشروع بودن در جامعه، لذت نهفته در آن )خصوصًا در مقایسه با 
دیگر فعالیت های ورزشی( و ...، رفتاری قابل سرمایه گذاری برای 
سالمت  به  دستیابی  و  شهروندان  فیزیکی  فعالیت  میزان  ارتقای 

تا  می بایست  بنابراین   .)53  :1390 )خــســروی،  می باشد  عمومی 
که  که می شود، طراحی و برنامه ریزی محیطی را به سمتی برد  آنجا 

میزان این فعالیت متداول افزایش یابد.

4.2. بعد اجتماعی سالمت
ایران باعث  گذشته سیر تحوالت سالمت در دنیا و  در چند سال 
توجه هر چه بیشتر به مقوله های اجتماعی شده است )مرندی، 
1390: 4(. سالمت شهرنشینی، بیش از هر چیز سالمت اجتماعی 
را در نظر دارد، زیرا شهرنشینی پدیده ای اجتماعی است )مهربانی، 
گر فضای فرهنگی یک جامعه منطبق بر هنجارهای  1386: 67(. ا
نگیرد،  صــورت  اخالقی  هنجارهای  از  انحرافی  و  باشد  آن  اخالقی 

سالمت اجتماعی در آن جامعه وجود خواهد داشت.
یکسان  شاخص گذاری  و  تعریف  اجتماعی  سالمت  بــرای  گرچه  ا
جهانی وجود ندارد، متناسب با هر منطقه شاخص های خاصی به 
کار رفته است )نورباال، 1390: 152(. عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت 
سال هاست مورد توجه سازمان جهانی بهداشت بوده و حتی در 
کرده است، به این  که ایران نیز آن را امضا  اهداف توسعه هزاره سوم 
کشور ما هنوز این موضوع  مورد توجه  مسئله اشاره شده، ولی در 
کافی قرار نگرفته است. در حقیقت مهمترین عامل مؤثر بر سالمت 

در جوامع، عوامل اجتماعی است )مرندی، 1390: 4(.

سالمت روانی

سالمت اجتماعیسالمت جسمانی

سالمت معنوی

نمودار شماره 2: ابعاد چهارگانه سالمت

 

 

ت
یبعدجسماجیسالم

 مؤلفهها

ورزشوفعالیتجسماجیمنظم

احمنیازخطرات

دسترسیبههواوآبسالم

پایینبودنتأثیراتتغییراتآبوهوایی

 فعالیتهایشدحد

فعالیتهایمالحم

خمشدن،زاجوزدن

کردن کیلومترپیادهروی  چند

نمودار شماره 3: مؤلفه های بعد جسمانی سالمت 

گردآوری از منابع مختلف مأخذ: 
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 مؤلفه های بعد اجتماعی سالمت

 انسجام و کنترل اجتماعی

 رواج افکار سالم

 دسترسی همگان به خدمات سالمت

 گستره فعالیت های اجتماعی

 مدت زمان فعالیت های اجتماعی

 

نمودار 4: مؤلفه های بعد اجتماعی سالمت 

گردآوری از منابع مختلف مأخذ: 
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4.3. بعد روانی سالمت
منظور از سالمت روان، سالمت ابعاد خاصی از انسان مثل هوش، 
که مفهوم آن عبارت است از احساس  ذهن، حالت و فکر می باشد 
ازکــارآمــدی خــود، اتکا به خــود، ظرفیت  بــودن و اطمینان  خــوب 
رقابت، تعلق بین نسلی و خودشکوفایی توانایی های بالقوه فکری، 
هیجانی و غیره )مهربانی، 1385: 8(. از دیدگاه سازمان بهداشت 
که درآن فرد،  جهانی، سالمت روانی عبارتست از حالتی از سالمتی 
توانایی های خود را می شناسد، با فشارهای طبیعی زندگی مقابله 
می کند، برای جامعه مثمر ثمر می باشد و قادر به تصمیم گیری و 

مشارکت جمعی است )سازمان جهانی سالمت، 2004، 10(.
هر  ــارآمــدی  ک و  پویایی  تضمین  در  مهمی  نقش  روانـــی  سالمت 
کشورهای  از  بسیاری  در  سالمتی  روانــی  بعد  می کند.  ایفا  جامعه 
کشورهای جهان ســوم(، به دلیل توجه اصلی به  جهان )به ویژه 
گیردار عفونی  سایر اولویت های بهداشتی، از جمله بیماری های وا
کمتر مورد توجه  گذشته و یا بیماری های مزمن در عصر حاضر،  در 
گرفته است. با این حال، نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده در  قرار 
کی  کشورهای مختلف جهان، حا زمینه شیوع اختالالت روانی در 

از بحرانی بودن وضعیت سالمت روان است )مهربانی، 1385: 8(.

4.4. بعد معنوی سالمت
باعث  ســالمــت،  ابــعــاد  سایر  کــردن  هماهنگ  بــا  معنوی  سالمت 
با  معنوی  سالمت  می گردد.  روانــی  وکارکرد  سازگاری  توان  افزایش 
ویژگی هایی همچون ثبات در زندگی، صلح، احساس ارتباط نزدیك 
تناسب و هماهنگی داشتن  با خویشتن، خدا، جامعه و محیط، 
همکاران،  و  کابری  )ا می شود  مشخص  زندگی  در  هدف  و  معنی 
1390: 80(. این اصطالح به تنهایی شامل ابعادی چون جستجوی 
معنا، هدف، شناخت تعالی خویشتن، روابط معنی دار و هدفمند، 

عشق و ایمان و نیزحس خداجویی است )سویینتون، 2001(.
بسیاری از تحقیقات در زمینه معنویت، بر عناصر قابل مشاهده و 
اندازه گیری مذهب مانند: حضور در کلیسا، معبد، مسجد یا کنیسه 

یا زمان اختصاص داده شده برای عبادت، یا انجام مناسك مذهبی 
کید دارند )ساعد و روشن،1389: 101(. به همین ترتیب  و خلسه تأ
نیز می توانند  انــدازه ساختمان ها  طبیعت، هنر، موسیقی و حتی 
که  تأثیر قابل توجهی بر سالمت معنوی داشته باشند؛ به طوری 
کن و ساختمان های بزرگ مذهبی در بسیاری از افراد، به طور  اما
گونه ای حس بزرگی و عظمت، یکپارچگی و پیوستگی ایجاد  معما
می کنند. همه این عوامل می توانند ابزارهای معنوی مهمی برای 

بسیاری از افراد باشند )ساعد و روشن،1389: 112(.

5. تحلیل تطبیقی مؤلفه ها
به چه نحوی  پیاده رو  که هر عنصر  بیان می گردد  این قسمت  در 
اثرگذاری  نحوه  و  کــرده  برقرار  رابطه  سالمت  مؤلفه های  و  ابعاد  با 
که در جدول 2 مشاهده می شود،  آنها چگونه می باشد. همانطور 
چگونگی تأثیر هر عنصر پیاده رو بر مؤلفه سالمت در مرتبه متناظر 
در  عنصر  هر  از  متأثر  مؤلفه های  تمامی  و  داده  توضیح  خــودش 
ستونی آورده شده است. همچنین تصویری از عنصر مورد نظر برای 
که مطالب این  کرد  درک بهتر نشان داده شده است.  باید عنوان 
بخش طبق جمع بندی و تحلیل نظرات نگارندگان بوده و قابلیت 

تدقیق در پژوهش های آتی و مکمل وجود دارد.

نمودار 5: مؤلفه های بعد روانی سالمت 

گردآوری از منابع مختلف  مأخذ: 

 مؤلفٍَایبعذمعىًیسالمت

 ارتباطبامايراء،خذايقذرتبیوُایت

 فزصتخًدشکًفایی

 فعالیتَایحمایتیگزيَی

 کارباسزيیساجتماعییاکاردايطلباوٍ

 پیادٌريیدرطبیعت
 داشتهسماویبذينسزيصذابزایفکزکزدن

 اوجامیکيرسش

 ارتباطبامًسیقی،َىز،طبیعتيبىاَایمذَبی

 فعالیتَاییکٍبٍسوذگیمعىايارسشمیبخشذ

نمودار 6: مؤلفه های بعد معنوی سالمت

گردآوری از منابع مختلف مأخذ: 
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چگونگی تأثیر بر مؤلفه های سالمتعناصر پیاده رو
مؤلفه های 

متأثر
نمونه تصویر عناصر

مصالح کف

همچنین  و  شده  استفاده  مصالح  جنس  کف سازی،  الگوی  طراحی  نحوه 
انجام  به  را نسبت  پیاده  عابر  پیاده رو می تواند  کف  میزان شکستگی ها در 
فعالیتهای جسمانی، فعالیت های شدید و مالیم ورزشی و پیاده روی تفریحی 
ترغیب نماید و بر میزان و کیفیت این اقدامات تأثیر بگذارد. همچنین مصالح 
کف سازی مناسب باعث ایجاد احساس راحتی، آسایش و آرامش در عابران 

می شود.

Ph 1
Ph 4-5

Ph 8
M 2-3

M 7

مصالح نما

نوع مصالح نما می تواند تأثیراتی بروضعیت ُخرد اقلیم پیاده رو داشته باشد 
مانند: انعکاس نور خورشید به سطح پیاده رو. جنس و بافت مصالح نما نیز 
کیفیت و مناسب و ایجاد حس هویت برای یک  در ایجاد محیط فیزیکی با 
پیاده رو )استفاده از مصالح همگون و هم خانواده در جداره های پیاده رو( و 
سرزندگی حاصل ازآن وهمچنین احساس رغبت و شادی در عابرین پیاده 

نقشی مهم دارد.

Ph 3
M 3

M 5-6
M 8
Sp 8

پله ها

تأثیر پله ها در پیاده رو بیشتر جسمانی بوده و بر فعالیت های مالیم و شدید 
عابر پیاده، میزان تمایل او برای پیاده روی، انجام حرکات ورزشی و زانو زدن 
بر روی پله و یا خم شدن برای عبور از آن را در پی دارد. پله های غیراستاندارد 

می تواند حس خستگی زیادی را در عابرین پیاده ایجاد نماید.

Ph 1
Ph 4
Ph 7
Ph 8

رمپ تغییر سطح
کیفیت  ارتــقــای  باعث  و  مـــی رود  کــار  بــه  پله  تکمیل  در  سطح  تغییر  رمــپ 
فعالیت های ورزشی و میزان پیاده روی می شود. همچنین استفاده از رمپ 

برای افراد ناتوان و دارای معلولیت جسمی، ایمنی بیشتری را در پی دارد.

Ph 1
Ph 6
Ph 8

پیش آمدگی پیاده در معبر 
سواره

تقاطع ها  در  رانندگان  و  عابرین  دید  میدان  تا  می شود  موجب  عنصر  این 
افزایش یابد و  برخورد احتمالی عابر و سواره را به حداقل می رساند. فضای 
وسیع ایجاد شده توسط این عنصر می تواند مکانی برای قرار مالقات ها باشد 

که فعالیت های اجتماعی را به همراه می آورد. به طوری 

Ph 6
S 1
S 4

جزایر پناه دهنده پیاده
به  که  می شود  تقاطع  و  خیابان  از  عبور  حین  در  پیاده  عابر  ایمنی  موجب 

گذرنده به همراه دارد. همراه خود، آرامش و احساس راحتی را برای عابر 
Ph 6

M 2,7

عقب نشستگی ساختمان ها 

باعث  شهری،  کیفیت های  تأمین  بر  عالوه  پیاده رو،  در  شده  ایجاد  فضای 
رواج و تقویت فعالیت ها و برخوردهای اجتماعی در سطح پیاده رو می شود. 
ج از مسیر اصلی حرکت عابران بوده و می تواند به دلیل حضور  این فضا خار
پررنگ مردم در فضا، انسجام وکنترل اجتماعی برمسیر پیاده رو و خیابان را 

تأمین کند.

S 1
S 4-5

کنسول و جلوآمدگی طبقه اول 
ساختمان ها

تغییرات  دارد.  عهده  بــر  را  اقلیمی  حفاظت  در  اســاســی  نقش  عنصر  ایــن 
آب وهوایی مانند برف، باران و نور مستقیم خورشید را کنترل می کند. فضای 
کنسول در مواقع بارانی و برفی، عابران را از سر  خشک ایجاد شده در زیر این 

خوردن و مشکالت بعد از آن در امان نگه می دارد.

Ph 3
Ph 6

الین دوچرخه

همچنین  و  مجری  و  طراح  باالی  فرهنگ  از  نشان  پیاده روها  در  آن  وجود 
جامعه دارد. موجب تقویت فعالیت های جسمانی مالیم و شدید، محافظت 
و فرهنگ سالم دوچرخه  افکار  رواج  با دوچرخه ســواران،  برخورد  از  عابران 
ــواران  ــواران و اسکیت س ــادی و راحــتــی دوچــرخــه سـ ســـواری و احــســاس ش

می باشد.

Ph 1
Ph 4-6

S 2
M 3
M 8

تسهیالت جریان های آب های 
سطحی

و  جسمانی  فعالیت های  افــزایــش  باعث  آن  اســتــانــدارد  و  مناسب  طراحی 
پیاده روی در پیاده روها می شود؛ عابران را از خطر تداخل با جوی ها محافظت 
می کند و به دلیل عدم رویت فاضالب و زباله های احتمالی )گندآب( در آن، 
محیطی از نظر کیفیت فضایی و آسایش مطلوب را برای عابران ایجاد می کند.

Ph 1-2
Ph 6
Ph 8

M 2-3

جدول 2: چگونگی تأثیر عناصر پیاده روهای شهری بر مؤلفه های سالمت عابران
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پارکینگ ویژه معلولین

کم توان را در محیط پیاده رو آسانتر و زیادتر می کند.  حضور معلولین و افراد 
باعث ایمنی فرد معلول در هنگام پیاده شدن از اتومبیل شده و معلوالن را 
ترغیب به ورزش در پیاده رو می کند. رعایت احترام این فضا، باعث ارتقای 
افکار اجتماعی و باال رفتن جایگاه فرد معلول نزد دیگران می شود. مطمئنًا 
معلول  فرد  بــرای  وآرامــش  هویت  راحتی،امنیت،احساس  و  آسایش  باعث 

می شود.

Ph 1,6
S 1-2
M 2-5

M 7

مصالح نشیمن گاه ها

به  مردم  تمایل  در  اصلی  عامل  نیمکت ها  و  صندلی ها  نشیمن گاه  مصالح 
بارندگی  هنگام  در  آنها  کیفیت  است.  شهری  مبلمان های  این  از  استفاده 
)خیس نشدن(، تابش مسقیم آفتاب )داغ نشدن( و یا روزهای سرد زمستان 
در  را  عابران  پیاده روی  فعایت  و  حضور  می تواند  گــرم(  مصالح  از  )استفاده 
پیاده رو تقویت نماید. متعاقبًا راحتی و آسایش عابران در هنگام حضور در 

فضا را در پی دارد.

Ph 3
Ph 5

Ph 7-8
M 2-3

صندلی و نیمکت )نشیمن گاه(

وجودداشتن وحتی نحوه جای گذاری صندلی و نیمکت درفضای پیاده رو 
تقویت  باعث  بگذارد.  تأثیر  عابرین  روانــی  و  اجتماعی  سالمت  بر  می تواند 
و  شــادی  آرامـــش،  آســایــش،  ــیــاده رو،  پ در  اجتماعی  انسجام  و  فعالیت ها 
مــی رود  بــاال  فضا  سرزندگی  می شود،  عابرین  بــرای  مکانی  هویت  احساس 
و به علت حضور مردم و مدت زمان بیشتر حضور آنان در پیاده رو، امنیت 

اجتماعی را در پی دارد.

S 1
S 4-5
M 2

M 4-8

ویترین مغازه ها

ویترین مغازه ها یکی از چشمان ناظر پیاده روها محسوب می شوند، بنابراین 
کنترل اجتماعی، احساس راحتی و آسایش عابرین و امنیت  باعث انسجام و 
گسترش  می شوند. روشن بودن ویترین مغازه ها باعث القای سرزندگی فضا، 
می شود.  پیاده رو  در  مــردم  حضور  مدت  افزایش  و  اجتماعی  فعالیت های 
گرافیک و  گران ویترین مغازه ها هستند.  عابرین پیاده تنها ناظران و تماشا

طراحی مناسب ویترین ها می تواند به شادی عابرین نیز منجر شود.

S 1-2
S 4-5
M 2

M 4-6
M 8
Sp 8

دستگاه های خودکار
این دستگاه ها نیازهای عابران پیاده را تأمین می کنند، بنابراین باعث ترغیب 
تأمین  را  پیاده  سالمت  خدمات  نوعی  به  و  می شوند  پیاده روی  به  عابران 

می کنند.

Ph 8
S 3

سرویس بهداشتی

طراحی مناسب و استاندارد سرویس های بهداشتی، دسترسی به آب وهوای 
و  بیشتر  حضور  موجب  نتیجه  در  می شوند،  باعث  را  پیاده روها  در  سالم 
بصری  سیمای  و  مکان  می شوند.  فضا  در  عابرین  طوالنی تر  پــیــاده روی 
عابران  سالمت  بر  می تواند  آنها  کش  هوا تأسیسات  همچنین  و  سرویس ها 

پیاده تأثیر بگذارد.

Ph 2
Ph 8
S 3
S 5

ایستگاه حمل ونقل همگانی 
کسی و ...( )تا

این مبلمان می تواند در مواقع اقلیمی نامناسب، محلی برای حفاظت عابران 
محسوب شود. تأمین فضای مناسب برای انتظار مسافران، آنان را از خطر 
برخورد با سواره ایمن می کند و احساس آسایش عابران را در پی دارد. حضور 
کوتاه  مسافران دراین ایستگاه ها، می تواند عالوه برایجاد یک رابطه اجتماعی 

کنترل اجتماعی بردیگر افراد پیاده را نیز به ارمغان آورد. مدت با دیگران، 

Ph 3
Ph 6

S 1-2
S 4
M 2

پارکومتر

رواج  و  رانندگان  ارتقای فرهنگ جمعی  باعث  به نوعی  پارکومتر  از  استفاده 
کنترل  و  انسجام  و  می شود  حمل ونقل  برنامه ریزی  زمینه  در  سالم  افکار 

اجتماعی را در یک جامعه به مرور باال می برد.
S 1-2

محل توقف دوچرخه

افزایش  و  دوچــرخــه  از  استفاده  به  ترغیب  بر  عــالوه  دوچــرخــه  توقف  محل 
فعالیت های جسمانی، باعث می شود تا دوچرخه سوار با اطمینان خاطر از 

امنیت وسیله خود و آرامش حاصل از آن، به حرکت پیاده خود بپردازد.
Ph 1
S 2
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سطل زباله

سرویس به موقع و جای گذاری مناسب و استاندارد آن باعث دسترسی به 
آب وهوای سالم در پیاده رو و پیاده روی لذت بخش می شود. بنابراین باعث 
گسترش فعالیت های اجتماعی و مدت زمان آن و افزایش  رواج افکار سالم، 

احساس راحتی و آسایش در عابرین پیاده می شود.

Ph 2
Ph 8

S 2-5
M 2

حصارهای محافظ
عالوه بر ایجاد ایمنی از خطرات احتمالی برخورد با سواره )حصار عمودی(، 
محافظت در برابر تغییرات اقلیمی )حصار افقی( را نیز باعث می شوند. نهایتًا 

به پیاده روی و فعالیت جسمانی منظم و بیشتر در پیاده رو منجر می شود.

Ph 1
Ph 3
Ph 6

شبکه های آهنی پوشش 
دهنده

می تواند به پیاده روی بیشتر، فعالیت جسمانی منظم تر و بی خطر، پوشش 
تأثیر  کاهش  همچنین  و  پیاده  عابرین  راه  سر  در  فرورفتگی ها  کوچک ترین 

کند. کمک  گرفته و ...(  تغییرات اقلیمی )برروی چاله های آب 

Ph 1
Ph 3

Ph 6,8

عالئم و تابلوهای راهنمایی

فرهنگ سازی،  و  سالم  افکار  رواج  اجتماعی،  کنترل  و  انسجام  به  می تواند 
ایجاد امنیت، احساس هویت و سرزندگی در فضا و در صورت طراحی مناسب 

و هنرمندانه، باعث سالمت معنوی افراد نیز بشود.

Ph 6
S 1-2
M 4-6

Sp 8

کیوسک های اطالعات
فعالیت  به  منجر  می تواند  اجتماعی،  کنترل  و  سالم  افکار  رواج  بر  عــالوه 
آنان  خودشکوفایی  افزایش  و  اجتماعی  فعالیت های  در  عابرین  داوطلبانه 

شود.

S 1-2
Sp 2,4,8

تابلوهای تبلیغاتی

ج می شود،  که بر روی آنان در طراحی مناسب و هنرمندانه آنان و مطالبی 
می تواند اثرات اجتماعی مطلوب و به موجب آن احساس هویت، آسایش و 

کند. شادی را ایجاد 

S 1-2
S 5

M 2,5,8
Sp 8

صندوق صدقه

منجر به سالمت روانی و معنوی عابران می شود. بیان احساسات به طریق 
مثبت، احساس هویت، آرامش و شادی عابران در هنگام انجام عمل خیر، 
کردن  برای فکر  مــاوراء، فعالیت معنابخش و زمانی  با  ارتباط  ارتقای  باعث 

می شود.

M 1,5
M 7-8
Sp 1-2
Sp 6,9

کیوسک روزنامه فروشی

می کند؛  کمک  سالمت  اجتماعی  جنبه های  بر  اطالعاتی،  کیوسک  مشابه 
کنترل  و  انسجام  و  سالم  افکار  رواج  به  می تواند  آن  محصوالت  و  تبلیغات 
احساس  و  امنیت  دارای  و  مناسب  فیزیکی  محیط  شــود.  منجر  اجتماعی 
کانون های اجتماعی در فضا، موجب احساس  هویت ناشی از حضور چنین 

آرامش و شادی می شود.

S 1-2
S 4-5
M 3-6

Sp 3
Sp 8

میله ها و پرچم ها

گرافیک های استفاده شده در آنها باعث احساس هویت و سرزندگی  نمادها و 
در بین عابران و شادی آنان می شود. استفاده از عالئم و نوشته های مذهبی 
و معنوی می تواند عابران را در فکر فرو برده و باعث ارتباط با ماوراء و قدرت 

بی نهایت شوند.

M 5-6
M 8
Sp 1
Sp 8

گهی و اعالنات تابلوهای آ

استفاده  آنها  در  که  شکل هایی  و  رنگ ها  و  ــان  آن روی  بر  ج  مندر مطالب 
فرصت  اجتماعی،  انسجام  سالم،  افکار  رواج  به  منجر  می تواند  می شود، 

کنان شود. گروهی عابران و سا خودشکوفایی و فعالیت های 

S 1-2
S 4
M 3

Sp 2-3

میزهای بازی و سرگرمی 
)شطرنج و ...(

افزایش فعالیت های جسمانی مالیم  کننده،  نخست   فعالیت های سرگرم 
و شدید، خم شدن و زانوزدن و  دوم ارتقای فعالیت های اجتماعی و جمع 
کودکان  اغلب توسط  که  فعالیت دلپذیر  نظاره یک  و  عابران دورهم  شدن 
زندگی  محیط  به وجودآمدن  می شود.  باعث  را  می گیرد  انجام  نوجوانان  و 

کاربران فضا و شادی آنان نیز مشاهده می شود. مناسب، احساس هویت 

Ph 1,4
Ph 5,7
S 1-5
M 1,3
M 5-6

M 8
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چراغ راهنما )سواره،پیاده(
باعث ایمنی عابرین از خطر می شود، پیاده روی و فعالیت جسمی در پیاده رو 

را تسهیل می بخشد و آرامش پیاده روی را ارتقا می دهد.
Ph 1
Ph 6
Ph 8

آبخوری ها

نیاز  و مطلوب می باشد.  راحت  پیاده روی  برای یک  نیاز  عنصر اصلی مورد 
عابران و به خصوص  ورزشکاران در هنگام فعالیت به آب آشامیدنی بسیار 
باال می رود که وجود آبخوری در فواصل مناسب می تواند این فعالیت را تداوم 

گرم، این عنصر به شدت مورد نیاز می باشد. بخشد. همچنین در روزهای 

Ph 1-2
Ph 4-5

Ph 8
S 3-5

)Box( ایستگاه های زباله

کیفی آنها )دربسته و به دور از مکان نشستن(، نیاز  طراحی مناسب مکانی و 
عابران در هنگام حضور در پیاده رو و فعالیت های جسمی را به خوبی پاسخ 
می دهد. محیط فیزیکی مناسب در نتیجه رعایت استانداردهای مربوط به 

این عنصر، سرزندگی و رواج فرهنگ و افکار سالم را در پی دارد.

Ph 2
Ph 8

S 2-3
M 3,6

سایبان مغازه ها

عمل  ساختمان ها  اول  طبقه  کنسول  شبیه  نوعی  بــه  مغازه ها  سایبان 
اقلیمی  تغییرات  مقابل  در  عابرین  حفاظت  در  آن  اصلی  نقش  و  می نماید 

که خود موجب تسهیل پیاده روی بیشتر می شود. می باشد 

Ph 3
Ph 6
Ph 8

دکمه های فشاری ویژه 
پیاده ها

را  جسمی  ایمنی  تقاطع ها،  در  پیاده  مخصوص  فشاری  دکمه  از  استفاده 
سالم  فرهنگ  و  افکار  رواج  بیشتر،  پــیــاده روی  خــود،  که  می شود  موجب 
شهری، کنترل اجتماعی و احساس راحتی و آرامش را برای عابر پیاده و راننده 

در پی دارد.

Ph 6
Ph 8

S 1-2
M 2,7

سکوی جلوی خانه ها

عالوه بر نشستن و برخواستن و نفس گرفتن در هنگام پیاده روی، نظاره کردن 
دیگر عابران و فضای شهری و دور هم جمع شدن مردم و عابران برای مدتی 

که خود باعث انسجام اجتماعی نیز می شود را باعث می گردد. کنار هم  در 

Ph 7-8
S 1

S 4-5

رواق
کنسول و سایبان مغازه ها، در حفاظت اقلیمی عابران نقشی مهم  همانند 

که خود باعث پیاده روی بیشتر در پیاده رو می شود. دارد 
Ph 3

Ph 6,8

مجسمه ها

ایده  و  سبک  که  می شود  مردم  جذب  موجب  شهری(  )هنرهای  مجسمه 
آن می تواند به رواج افکار سالم، احساس هویت شهری، شادی، ارتباط با 
گردد.  ماوراء، فرصت خودشکوفایی و انجام فعالیت های معنابخش منجر 
گسترش فعالیت های اجتماعی در نزدیکی هنرهای شهری به وفور مشاهده 

می شود.

S 2,4
M 1,5
M 6,8

Sp 1-2
Sp 8-9

تابلوهای نوشتن یادگاری

که به تازگی در شهرهای اروپا و آمریکا دیده می شود، یک  این عنصر شهری 
فرصت بسیار مناسب برای عابرین به منظور لحظاتی با خودبودن و تأمل 
کردن احساسات خود می باشد. طراحی مناسب آن می تواند  کردن و خالی 
گسترش فعالیت و حضور اجتماعی مؤثر منجر شود.  کنترل اجتماعی و  به 
بین  پیاده رو، احساس شادی در  فرد عابر، سرزندگی  برای  احساس هویت 
و  کــردن  فکر  بــرای  سروصدا  بــدون  زمانی  خودشکوفایی،  فرصت  عابرین، 
انجام فعالیت های معنابخش همگی می تواند نتیجه استفاده از این مبلمان 

شهری باشد.

S 2
S 4-5
M 1

M 5-6
M 8

Sp 2-3
Sp 6

Sp 8-9

آسانسور، روگذرها و زیرگذرها

گذر از عرض سواره و همچنین وجود امکانات مناسب برای  ارتباط امن برای 
تغییر ارتفاع، عالوه بر ایمنی جانی از خطر و احساس راحتی و آسایش ناشی 
افزایش  را  آنان  و ورزشی  فعالیت های جسمی  و  پیاده  عابران  آن، حضور  از 
می دهد؛ چون دیگر نگرانی و سختی خاصی برای انتقال از طرفین خیابان 

وجود ندارد.

Ph 1
Pj 3

Ph 5-6
Ph 8

M 2-3
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درختان

تأمین  را در  تأثیر  و  گیاهی، بیشترین نقش  کلی پوشش  درختان و به طور 
سالمت عابران پیاده دارند. تأمین هوای سالم، محافظت در برابر تغییرات 
محیطی،  آسایش  و  راحتی  احساس  طوالنی تر،  پــیــاده روی  باعث  اقلیمی 
فکر  به  آن،  از  ناشی  سرزندگی  و  آرامــش  پــیــاده رو،  مسیر  به  بخشی  هویت 
واداشتن آدمی به قدرت خدا و احساس لذت ناشی از پیاده روی در طبیعت 

و ... همگی از فواید و اثرات وجود درختان در پیاده روهاست.

Ph 2,3,8
S 4-5
M 2-3
M 5-7
Sp 1,5
Sp 6,8

باغچه های حاشیه

گیاهان و گل کاری های داخل آن، بیشتر اثرات درختان  باغچه های حاشیه و 
که  کناره این باغچه ها و محدودیتی  بر سالمت را دارا می باشند. جدول کشی 
در عبور عابر از آنها و ورود به سواره ایجاد می کنند )همانند ردیف بوته های 
ترون و شمشک(، ایمنی عابر پیاده را نیز از برخورد با سواره تأمین می کند. 
موجب  می تواند  دارنــد،  قرار  مغازه ها  و  خانه ها  جلوی  که  قسمت هایی  در 
کردن  فعالیت های اجتماعی داوطلبانه مردم و حتی عابران برای دلپذیرتر 

محیط نیز باشد.

Ph 2
Ph 6
Ph 8

M 1-2
M 5-6

M 8
Sp 4,5,8

گیاهان داربستی

بر  عــالوه  می شوند،  استفاده  ــا  رواق ه با  ترکیب  در  معمواًل  که  گیاهان  این 
حفاظت اقلیمی و تأمین هوای مناسب پیاده رو، احساس هویت، سرزندگی 

و راحتی و آسایش را به عابر پیاده القا می کند.

Ph 2-3
M 2-3
M 5-6

گلدان ها و درختچه های 
گلدانی

گلدان ها و درختچه های گلدانی عالوه بر داشتن اثرات باغچه های حاشیه ای، 
کانونی بودن آنها، فعالیت های اجتماعی و مدت  به دلیل قابلیت جابجایی و 
گره های اجتماعی بیشتر  زمان حضور آن را نیز افزایش می دهد. چون معمواًل 
در اطراف این مبلمان که قابلیت نشستن هم دارند، اتفاق می افتد. بنابراین 

کردن و ارتباط با ماوراء مهیا می کند. فرصتی را نیز برای فکر 

Ph 2,5
Ph 7-8
S 2,4,5
M 1-3
M 5-8

Sp 1,5,6

رنگ مصالح

رنگ مصالح )رنگ فضای پیاده رو( عالوه بر تأثیرات اجتماعی و روانی فراوان 
مانند جذب مردم به پیاده رو، افزایش فعالیت های اجتماعی و مدت زمان 
آن، احساس هویت، سرزندگی، آرامش و شادی ناشی ازآن، می تواند باعث 
برای  قرمز  از رنگ های شدید مثل  )استفاده  نیز بشود  عابران  ایمنی جانی 
بینایی  که  افــرادی  برای  به خصوص   کردن محدوده های خطر،  مشخص 
کمی دارند(. همچنین رنگ فضای پیاده رو و مصالح آن می تواند تأثیر زیادی 
بر فعالیت های معنابخش ذهنی، ارتباط با ماوراء و تفکر عمیق عابر پیاده 

داشته باشد.

Ph 6
Ph 8
S 2

S 4-5
M 1-3
M 5-8
Sp 1-2
Sp 5-6
Sp 8-9

کاربری های حاشیه

حضور  افزایش  و  پیاده رو  محیط  شدن  جذاب تر  باعث  حاشیه  کابری های 
اجتماعی و میزان پیاده روی و فعالیت های جسمانی می شود. حضور کاربری 
کانون هایی برای حضور اجتماع، می تواند  در حاشیه پیاده رو عالوه بر ایجاد 
سطح امنیت، سرزندگی، آرامش و شادی پیاده رو را نیز باال ببرد. همچنین 
)مثل  دارنــد  ارتباط  انسانی  باورهای  و  مذهب  با  نوعی  به  که  کاربری هایی 
ایجاد  مــاوراء،  با  ارتباط  باعث  می توانند   )... و  فرهنگی  حسینیه،  مسجد، 

گروهی شوند. فرصت های خودشکوفایی و فعالیت های حمایتی 

Ph 1
Ph 7-8
S 1-5
M 2-5
M 7-8
Sp 1-3

Sp 8

دست فروشان و بساطی های 
موقت

باعث  خود  که  است  پیاده رو  یک  به  مــردم  جذب  عوامل  از  دست فروشان 
می تواند  فضا  در  دستفروشان  حضور  می شود.  پــیــاده روی  میزان  افزایش 
همچنین  بــیــاورد.  وجــود  به  پــیــاده رو  در  را  مناسبی  اجتماعی  کانون های 
کنترل  و  امنیت  انسجام،  ناظر خیابانی،  به عنوان چشمان  دست فروشان 

اجتماعی را در پیاده روها تأمین می کنند.

Ph 8
S 1

S 4-5
M 4
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تجهیزات سرگرمی )خطوط 
بازی روی سطح زمین(

این تجهیزات همانند میزهای بازی و سرگرمی عمل کرده و تمامی جنبه های 
فعالیت های  افــزایــش  همانند  می دهند  قــرار  تحت تأثیر  را  انسان  سالمت 
اجتماعی،  فعالیت های  و  انسجام  پیاده روی،  و  و شدید(  )مالیم  جسمانی 
ایجاد امنیت و هویت در فضا، حس آرامش، ارتباط با ماوراء و فعالیت های 

گروهی.

Ph1,4,5
Ph 7-8
S 1-5
M 1,4
M 5,7

Sp 1-3
Sp 7-8

روشنایی خیابان و پیاده رو

عابران  امنیت  و  ایمنی  افزایش  باعث  شب  در  خصوص   به  فضا  روشنایی 
می شود. در نتیجه میزان پیاده روی افزایش می یابد  و فعالیت های اجتماعی 
گسترش آنها نیز ارتقا پیدا می کند. احساس راحتی و آسایش،  و مدت زمان 

سرزندگی و آرامش از دیگر نتایج یک روشنایی مطلوب و مناسب است.

Ph 1,5
Ph 7-8
S 4-5
M 2-3
M 5-7

نورافکن ها

گستره فعالیت های اجتماعی و مدت زمان  که تأمین می کنند،  با نور زیادی 
عابران  ایمنی جانی  کننده  تأمین  باال می برند. همچنین  را  حضور در فضا 
که خود باعث باالرفتن امنیت وآرامش در پیاده رو می شوند؛  نیز می باشند 
کنان  البته طراحی نادرست آنها ممکن است باعث ناراحتی عابران و حتی سا

حاشیه پیاده رو شود.

Ph 5
S 4-5
M 3,4

M 7

روشنایی های تزئینی

تأثیر  سالمت  معنوی  و  اجتماعی،روانی  جنبه های  بــر  تزئینی  روشنایی 
افزایش  پــیــاده رو،  در  هویت  ایجاد  آرامـــش،  شــادی،  احساس  مــی گــذارنــد. 
رفتارهای اجتماعی باجذب جمعیت،فرصت خوشکوفایی عابر از نتایج این 

عنصر برسالمت می باشد.

S 1,4,5
M 1,5
M 7-8

Sp 2,5,8

عالئم چراغانی شده

که امنیت و سرزندگی محیط پیاده رو  همانند روشنایی های تزئینی می باشد 
را نیز تقویت می کند.

 S 1,2
S 4,5

M 3-4
M 6,8

نورپردازی درختان

همانند موارد روشنایی های تزئینی و عالئم چراغانی شده، به علت ترکیب 
که عنصری معنوی محسوب می شوند، ارتباط با ماوراء را در عابر  با درختان 

ارتقا می بخشند.

S 2,4,5
M 1,3-8
Sp 1-2
Sp 5,8

کف عالئم روشنایی در 

ایجاد  بــا  جسمی،  سالمت  در  تأثیر  دارد،  عنصر  ایــن  کــه  ممتازی  ویــژگــی 
از خطر  گاهی عابران  آ و  باعث اطالع  که می تواند  کف  نورانی در  مسیرهای 
کف بر فعالیت جسمی و پیاده روی طوالنی تر  شود. همچنین جذابیت های 

منجر می شود.

Ph 1
Ph 6,8

S 5
M 3,6,8

آبنماها

کار می رود )خبه  که به تازگی در پیاده روها به  آبنماها یکی از عناصری است 
ایجاد  با  بر سالمت جسمی  زیــادی  تأثیر  این عنصر  تقاطع ها(.  خصوص در 
به  طوالنی تر  پیاده روی  و  ورزشــی  مالیم  فعالیت های  افزایش  سالم،  هوای 
ایجاد  دارد.  می بخشد،  پــیــاده رو  محیط  به  عنصر  ایــن  که  جذابیتی  دلیل 
از آن، احساس راحتی  کنترل ناشی  کانون های قوی اجتماعی و انسجام و 
و آسایش، شادی، آرامش، هویت و سرزندگی و همچنین فرصتی برای توقف 
کنار آن و تفکر عمیق، از اثرات بسیار مفید این مبلمان شهری در  و نشستن 

پیاده روهاست.

Ph 1-2
Ph 5

Ph 7-8
S 3-5
M 2-3
M 5-8
Sp 1,5
Sp 6,8

 2D( کف نقاشی های دیوار و 
)& 3D

نقاشی های دیواری و کف که نوع سه بعدی آن به تازگی در کشورهای اروپایی 
کرده، یکی از  کرده و نظر همگان را نیز به خود جلب  و آمریکایی رواج پیدا 
نقاشی ها،  این  می شود.  محسوب  پیاده روها  مطلوب  و  جذاب  نرم  عناصر 
ذهن عابرین پیاده را به خود درگیر می کند و باعث احساس هویت، سرزندگی 
و شادی عابر پیاده می شود. همچنین انواع معنوی و مفهومی آن می تواند 
کند و  فرصت خودشکوفایی و فعالیت های معنابخش را برای عابرین فراهم 

موجب ارتقای سالمت معنوی آنان شود.

S 1-2
S 4-5
M 1

M 5-6
M 8

Sp 2,5
Sp 8-9
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عناصر  اثـــرگـــذاری  مــیــزان  و  نــحــوه  از  یکپارچه  و  بهتر  درک  بـــرای 
همین  در  ماتریسی  سالمت،  مؤلفه های  بر  شهری  پیاده روهای 
که عالوه بر نشان دادن رابطه های  گردید )جدول 3(  رابطه تشکیل 
نشان  طرفه  دو  صــورت  به  هم  را  ارتباط  این  این  میزان  موجود، 
که مشاهده می شود، عنصر مصالح  می دهد. برای مثال همان طور 
مؤلفه  دیگر،  طرف  از  مــی گــذارد.  تأثیر  سالمت  مؤلفه  هفت  بر  کف 
ورزش و فعالیت جسمانی منظم از 21 عنصر پیاده رو تأثیر می پذیرد. 
رابطه هاست  تعداد  از  نخست  گروه  مقاله،  این  در  هدف  اینکه  با 
)میزان تأثیر عناصر بر مؤلفه های سالمت(، گروه دوم نیز در سطر آخر 

برای خوانایی و درک بیشتر جدول آورده شده است.
برای دستیابی به نتایج جامع تر در این رابطه، اطالعات جدول3 در 
یک مرتبه باالتر مورد جمع بندی قرار گرفت تا نحوه و میزان اثرگذاری 
به  سالمت  ابعاد  بر  باالتر(  مرتبه  )در  پیاده رو  نرم  و  سخت  عناصر 
دست آید. به این منظور، از تعداد رابطه های پیدا شده در مرحله 
که از دو جدول 3  گرفته شد. برای مثال همان طور  قبل میانگین 
و 	 بر می آید، در قسمت سطوح و زیرمجموعه سالمت جسمانی، 
مجموعًا 30 رابطه از 96 )12×8( رابطه، برقرار شده است که از فرمول 

0.31 = 96 ÷ 30 ، میزان تأثیر عناصر سخت و نرم پیاده رو بر ابعاد 
سالمت نیز استخراج می گردد. با توجه به اینکه تأثیر پیاده روهای 
کیفی جستجو  شهری بر سالمت عابران از طریق روش همبستگی 
کمی میزان رابطه، بی معنا و نامناسب  شده است، تعیین دقیق و 
میزان  جمع بندی  از  حاصل  یافته های  منظور،  همین  به  اســت. 
شدند.  دسته بندی  کیفی  طبقه  هفت  در  جــدول3،  در  رابطه ها 
پیاده روها،  سطوح  می شود،  مشاهده  جــدول	  در  که  همان طور 
کمترین تأثیر را بر سالمت معنوی و پوشش گیاهی، بیشترین تأثیر را 

بر سالمت روانی دارند.

صدای محیط و فضا

که  محیط  صــدای  می شدند.  درک  بینایی  حــس  بــا  قبل،  عناصر  بیشتر 
میزان درک آن برای نابینایان خیلی بیشتر از افراد سالم معنا پیدا می کند، 
می تواند باعث افزایش میزان پیاده روی و فعالیت های جسمانی در پیاده رو 
آنها به دلیل جاذبه ها  گسترش فعالیت های اجتماعی و مدت زمان  شود. 
کیفیت های صوتی محیط، احساس راحتی و آسایش محیطی، آرامش و  و 
اثــرات صدای محیط بر  از  امکان تفکر عمیق با صداهای مطلوب و مالیم، 

سالمت عابران است.

Ph 1-2
Ph 8

S 4-5
M 2-3

M 7
Sp 5-6

کیفیت هوای محیط

حس  طریق  از  و  اســت  محیط  صــدای  ویژگی های  دارای  هم  هــوا  کیفیت 
کیفیت آن، میزان فعالیت های مالیم و شدید ورزشی و  المسه درک می شود. 
پیاده روی را تحت تأثیر قرار می دهد و سرزندگی فضای پیاده رو نیز از آن ناشی 

می شود.

Ph 1-2
Ph4,5,8

S 4-5
M 2,3,6
Sp 5,7

نشانه های لمسی بافت دار، 
صوتی و ارتعاشی

استفاده از آنها حدود پنج سال است در شهرهای مهم کشور )تهران، مشهد و 
...( دیده می شود، می تواند سالمت جسمی نابینایان و کم بینایان را از طریق 
پیاده روی  و  ورزشــی  فعالیت های  به  آنها  ترغیب  و  آنها  جانی  ایمنی  حفظ 
بیشتر، تأمین نماید. انواع نشانه های لمسی صوتی و ارتعاشی به تازگی در 

کشورهای دیگر )نظیر لندن( به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد.

Ph 1
Ph 6
Ph 8

بوی محیط و فضا

که از طریق حس بویایی درک می شود  همانند صدا و هوای محیط می باشد 
و بیشتر بر ابعاد اجتماعی، روانی و معنوی سالمت تأثیر دارد. بوی محیط 
با ماوراء نیز بشود و احساس هویت ذهنی و  ارتباط  ارتقای  می تواند باعث 

کند. شادی را در عابر پیاده ایجاد 

S 4-5
M 2-3
M 5-8

Sp1,5,7
Sp 5,7

نامگذاری معابر منشعب

که بیشتر به منظر ذهنی عابرین مربوط می شود، می تواند بر  نامگذاری معابر 
رواج افکار سالم،  انسجام اجتماعی و تقویت احساس هویت عابرین از طریق 
گذشته مکان و ... انجام  انتخاب اسامی با معنا، با مفهوم، مرتبط با تاریخ 

شود.

S 1-2
M 1
M 5

مأخذ: نگارندگان
)Sp :سالمت معنوی           M :سالمت روانی           S :سالمت اجتماعی           Ph :سالمت جسمانی(
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جدول 3: ماتریس اثر عناصر پیاده روهای شهری بر مؤلفه های سالمت عابران

مأخذ: نگارندگان
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پی نوشت:
قانون    –  American with Disabilities Act (1990(  -1
حمایت از معلولین آمریکا مصوب 1990: قانون فدرال جلوگیری از 
که مستلزم همکاری نهادهای دولتی و  بر علیه معلولین  تبعیض 
عمومی در جهت تأمین تسهیالت دسترسی برای ناتوانان جسمی- 

حرکتی است.

سالمتعناصر پیاده روها
سالمت معنویسالمت روانیسالمت اجتماعیسالمت جسمانی

عناصر سخت 
)Hardware(

سطوح

مبلمان

پوشش گیاهی

)Software(  عناصر نرم

کیفی اثرگذاری عناصر سخت و نرم پیاده رو بر ابعاد سالمت جدول 4: میزان 

مأخذ: نگارندگان

6.نتیجه گیری
مقاله حاضر در راستای شناسایی تأثیر عناصر پیاده روهای شهری 
با  سالمت  مؤلفه های  و  ابــعــاد  شناسایی  بــه  عــابــران،  سالمت  بــر 
استفاده از منابع داخلی و بین المللی و جستجوی نحوه و میزان 
رابطه و اثرگذاری عناصر پیاده روهای شهری بر مؤلفه های سالمت 
ایــن دو  بین  ــط  رواب ماتریس  با تشکیل  ایــن منظور  به  پــرداخــت. 
پــیــاده روهــای  عناصر  تــک  ــرگــذاری  اث مؤلفه ها،  مرتبه  در  مــوضــوع 
عناصر  اثــرگــذاری  ابعاد،  مرتبه  در  و  سالمت  مؤلفه های  بر  شهری 
توجه  با  شــد.  سنجیده  سالمت  ابعاد  بر  پیاده روها  نــرم  و  سخت 
سرگرمی(  )تجهیزات  بــازی  خطوط  می رسد،  نظر  به  جــدول3  به 
گلدان ها  کاربری های حاشیه، رنگ مصالح، و  روی سطح زمین، 
و  خودکار  دستگاه های  و  تأثیر  بیشترین  گلدانی،  درختچه های  و 
کمترین تأثیر را بر  کنسول و جلوآمدگی طبقه نخست ساختمان ها 
مؤلفه های سالمت دارند. همچنین پس از جمع بندی نتایج اولیه 
که سطوح  برای دستیابی به نتایج در مرتبه باالتر، مشخص شد 
پیاده روها بیشترین تأثیر را بر سالمت جسمانی، مبلمان پیاده رو 
گیاهی بر سالمت روانی و عناصر نرم  بر سالمت اجتماعی، پوشش 
پیاده رو بر سالمت اجتماعی و روانی دارند. بنابراین الزم است تا به 
ارتقای سالمت عابران، توجه  منظور بهبود پیاده روها در راستای 
گیرد. نتایج این مقاله  بیشتری به این عناصر در طراحی ها صورت 
زمینه  در  دیگر  پژوهش های  و  تحقیقات  شــروع  مقدمه  می تواند 
رشته شهرسازی و به خصوص  طراحی شهری باشد؛ زمینه هایی 
چون طراحی پیاده روهای شهری، پیاده راه های شهری، میادین 
که مردم در آنها  و پالزاهای شهری و دیگر فضاها و مکان های شهر 
با مباحث  حضور مداوم دارنــد. همچنین دیگر رشته های مرتبط 
روانشناسی، جامعه شناسی و ... نیز می توانند از نتایج این تحقیق 
کنند و این موضوع مهم و حیاتی را  و به ویژه بحث سالمت استفاده 

کنند. در دیگر بخش های زندگی بشر وارد 
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