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چکیده
به  دنبال انقالب صنعتی، رشد روزافزون شهرنشینی و گسترش شهرها، پیاده روی، این عادت قدیمی، کم کم جای خود را به 
کرد. درنتیجه  این  کم رنگ تر از قرن پیش  استفاده بیش از پیش به اتومبیل داد و امکان تردد پیادگان را در بسیاری از شهرها 
گرفت و با اهمیت یافتن موضوع، پژوهش های  کار بسیاری از شهرها قرار  تغییرات، پرداختن به موضوع "پیاده" در دستور 
کنون در ایران در  بسیاری در جهان و در چند دهه اخیر در ایران صورت پذیرفت. مقاله حاضر با هدف تحلیل و تفسیر آنچه تا
کیفی مطالعات  کمی و  قالب مقاله پژوهشی منتشر شده و نیز برای پیشگیری از تکرار در زمینه  پژوهش های پیاده به بررسی 
کیفی و راهبرد اصلی آن مطالعه ای و موردکاوی است. از  انجام شده در این زمینه، پرداخته است. رویکرد پژوهش به صورت 
روش فراترکیب و کدگذاری نیز برای بررسی تحلیلی_تفسیری مطالعات پیشین استفاده شده  است. در این پژوهش، 80 مقاله 
که با مطالعه ساختار و محتوای مقاله های  علمی_پژوهشی مرتبط با موضوع پیاده در بازه زمانی 1397-1380 بررسی شده 
کنونی پژوهش های با موضوع پیاده، دست یافته  است. نتایج بیانگر  علمی_پژوهشی فارسی زبان، به ترسیم چشم انداز 
حجم زیاد و روزافزون پژوهش های پیاده در دو دهه اخیر، با محوریت »پیاده مداری« و  »پیاده راه« است. تکرار در انتخاب 
گان کاربردی، تکرار محتوایی پژوهش های پیاده و توجه اندک به گروه های مخاطب  نمونه موردی، تعدد و اختالط گستره واژ
کم توانان و ناتوانان جسمی از جمله اصلی ترین مسائل و مشکالت مرتبط با مقوله پیاده  کودکان، سالمندان،  ویژه شامل 
در طیف مقاله های علمی_پژوهشی است. از جمله مقوله های ترکیب  شده  پرتکرار با موضوع پیاده می توان به مقوله های 
فعالیتی_رفتاری، دید و منظر، مباحث اجتماعی، کیفیت های محیطی شامل سالمت،ایمنی و امنیتاشاره نمود. همچنین 
گرفته و اشاره ای به دیگر انواع  بررسی ها نشان می دهد، بیشترین تعداد مطالعات در مقیاس خرد)پیاده رو_خیابان( صورت 

فضاها و مقیاس ها صورت نگرفته است.

گانکلیدی: پیاده، پیاده مداری، پیاده راه، فراترکیب، مقاله های فارسی زبان. واژ



در حوزه مطالعات داخلی در سال های گذشته به فراتحلیل بیشتر از 
کمی است  که درواقع نوعی فرامطالعه   سایر روش ها پرداخته شده 
که براساس روش های آماری خاص، اندازه و تأثیر متغیرهای مؤثر 
گذشته را محاسبه می کند. در فراترکیب، فرانظریه  در پژوهش های 
نخست،  دست  پژوهش های  یافته های  ترتیب  به   نیز  ــراروش  ف و 
می شوند  ترکیب  و  تحلیل  ــژوهــش،  پ روش  و  نــظــری  چــارچــوب 
برخی  به  )Kamali,2017(. در حوزه تخصصی شهرسازی می توان 
و  نمود: داداشپور  اشاره  و مقاله  کتاب  قالب  این پژوهش ها در  از 
الوندی پور، در مقاله " عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایران" با 
کاوی و آسیب شناسی حوزه نظری  استفاده از روش فرامطالعه به وا
44 مقاله علمی_پژوهشی در قلمرو میان رشته ای عدالت فضایی 
)Dadashpour & Alvandipour,2015(. شریف زادگان  پرداخته اند 
کیفي در  کتاب "روش هــاي پژوهش  از  و ندایی طوسی، در فصلی 
منطقه اي«  و  شهري  برنامه ریزي  بر  کید  تأ با  توسعه  برنامه ریزي 
کاربرد، مزایا، معایب و شرح فرآیند آن  به توضیح روش فراتحلیل، 
در پژوهش های برنامه ریزی شهری و منطقه ای پرداخته اند. آنها 
روش فراتحلیل را برای تخمین دقیق اثرات یک متغیر بر متغیر دیگر 
 Sharifzadegan( که پیش تر فرضیه آن ثابت شده، معرفی نموده اند
مرتبط  پژوهش های  موضوعات  دیگر  Nedayi Tusi,2015 &(. از 
در این زمینه می توان به فراتحلیل مطالعات دلبستگی به مکان، 
فراتحلیلی بر حساسیت رفتار سفر نسبت به شکل شهر، فراتحلیلی 
بر پژوهش های حوزه حکمروایی شهری در ایران و ... اشاره نمود 
 Mohammadi & ،Ghaleh Noei & Zamani & Peymanfar,2017(
 Esmaeilzadeh & Kouzehgar،Ghaleh Noei & Mirzaei,2014
Alian & Adinehvand,2015 &(. در این میان فراترکیب از جمله 
که در سال های اخیر  کیفی محسوب می گردد  روش های تحقیق 
گون به  گونا توجه بسیاری از پژوهشگران خارجی را در حوزه های 
 .)Douglas & Mills,... & Blanton,2008( کرده  است خود جلب 
کنون مطالعات جامع  که تا در پژوهش حاضر با توجه به این  نکته 
و تحلیلی با هدف پرهیز از تکرار در تولید محتوای علمی پژوهش ها 
نگرفته ،  صــورت  داخلی  پژوهش های  در  پیاده  موضوع  پیرامون 
انتخاب  فراترکیب  پیاده، روش  کیفی موضوع  فراخور محتوای  به 
ارائــه دهنده   ایــن پــژوهــش، راهگشا و  تا  شــده اســت. امید اســت 

چشم اندازی نوین در این زمینه باشد.

2.1 تعاریفومفاهیمپیاده.
گــان مرتبط با  گستره  واژ پیش از پرداختن به موضوع، با توجه به 

موضوع پیاده، برخی تعاریف ارائه می گردد:
	 کــه حــق عــبــور از مسیرهای • ــاده5 بــه افــــرادی  ــی عــابــر پ

الکتریکی،  روروک  چرخدار،  صندلی  وسیله  به  یا  پا  با  را  مشخص 
کند،  کمک  که به حرکت آنها  عصای زیر بغل یا هر نوع وسیله ای 

اطالق می شود. 

5 Pedestrian

1 مقدمه.
گرچه پیاده روی از قدیمی ترین روش های جابه جایی انسان است، 
گسترش  اما به دنبال انقالب صنعتی، رشد روزافزون شهرنشینی، 
کم کم جای خود  شهرها و سلطه اتومبیل بر آنها این عادت قدیمی 
را به استفاده بیش از پیش به اتومبیل داد و سهم کمتری نسبت به 
کوتاه در بسیاری از شهرها  گذشته در جابه جایی حتی برای فواصل 
پیدا نمود. این تغییر رفتار و به دنبال آن تداخل حرکت ســواره و 
وقت،  کمی  پرسرعت،  نقلیه  وسایل  با  برخورد  از  ناامنی  پیاده، 
شهرها  از  بسیاری  در  را  پیادگان  تردد  امکان   ... و  شهرها  آلودگی 
از  بسیاری  در  که  جدیدی  رویکرد  کــرد. با  پیش  قرن  از  کمرنگ تر 
شهرهای پیشرفته در چند دهه اخیر پدید آمده، موضوع پیاده بار 
کم تحرکی، چاقی بیش از  دیگر در پاسخ به مسائل مختلف از جمله 
گرفته  کار بسیاری از شهرها قرار  اندازه، آلودگی هوا و ... در دستور 
است. بدین دلیل پژوهش های زیادی در چند دهه اخیر در ارتباط 
که به  منظور  با موضوع پیاده در جهان از جمله در ایران انجام شده 
روش  با  حاضر  پژوهش  حــوزه،  ایــن  در  پیشین  مطالعات  ارزیــابــی 
فراترکیب صورت پذیرفته  و هدف عمده آن به دست آوردن تحلیلی 
کنون منتشر شده، به  منظور پیشگیری از تکرار  تفسیری بر آنچه تا
که  موضوعات پژوهشی در زمینه پیاده است. سئوال های اساسی 
در این تحقیق برای پاسخگویی دنبال می شود، شامل موارد زیر 

است:
سیر انتشار و تحول پژوهش های علمی در حوزه پیاده - 1

در ایران به لحاظ ساختار و محتوا چگونه است؟
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود پژوهش های مرتبط - 2

با حوزه پیاده براساس یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر 
کدامند؟ 

2 چارچوبنظری.
در سال های اخیر با رشد مطالعات در حوزه های مختلف علوم و 
رویارویی جامعه علمی با انفجار اطالعات، اندیشمندان در عمل به 
که اطالع و تسلط بر تمامی ابعاد یک رشته و  این نتیجه رسیده اند 
کامل امکان پذیر نیست. بنابراین  به  روز بودن در آن زمینه، به طور 
که عصاره مطالعات انجام  شده در این  انجام پژوهش های ترکیبی 
موضوع خاص را به شیوه نظام مند و علمی، فراروی پژوهشگران قرار 
 .)Abedi Dastjerdi,2015( گسترش روزافزون یافته است می دهد، 
آسیب شناسی  و  ترکیب  بررسی،  به  منظور  که  روش هایی  از  یکی 
فرامطالعه  شده،  معرفی  گذشته  سال  چند  در  پیشین  مطالعات 
کارهای پژوهشی انجام   است. فرامطالعه، تجزیه و تحلیل عمیق از 
گرفته در یک حوزه خاص است و دیگر واژه هایی چون فراتحلیل1، 
فراترکیب2، فرانظریه3 و فراروش4 را نیز شامل می شود. از این میان 

1 Meta Analysis
2 Meta Synthesis
3 Meta Theory
4 Meta Method
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

سی وپنج شــمــاره 



فراترکیب  یا  فرااستنتاج  حوزه،  این  در   .)Weed.2005( شده است 
ارزیابی  به  منظور  مرتبط  کیفی  پژوهش  چند  بر  تحلیلی  مــروری 
تفاوت ها و شباهت های یافته های آنهاست. در این روش از حجم 
و  استعاره ها  گزینش  با  آنها  جوهره  ولی  می شود  کاسته  گزارش ها 
ایده ها  مفهوم ها،  مضمون ها،  مانند  کلیدی  سازمان دهنده های 
کیفی فراتحلیل  و دیدگاه ها حفظ می شود. این روش همخا نواده 
مقایسه ای  تحلیل  و  گـــردآوری  بر  و  اســت  کمی  پژوهش های  در 
که  مضمون ها_  پژوهشگر_یعنی  راهبردی  جمله های  و  عبارت ها 
کلیدی پژوهش های پیشین را باز می نماید، استوار  جوهره و نکات 
کتشافی_ است )Saldena,2015(.ایــن روش در رسته تحقیق های ا
پیشین،  مطالعات  ــردآوری  ــ گ شامل  و  می گیرد  قـــرار  استنتاجی 
استخراج، تحلیل و درنتیجه ترکیب آن هاست )Hoon,2013(. نکته 
مطالعات  ارزش  که  اســت  آن  فراترکیب  با  رابطه  در  اهمیت  حائز 
که چشم اندازی فراتر از صرفًا جمع  فراترکیب زمانی درک می شود 

.)Weed.2005( یافته های پژوهش های پیشین ارائه دهد

3 روشتحقیق.
کیفی موضوع پیاده، از روش   در مقاله حاضر، با توجه به ماهیت 
فراترکیب و کدگذاری استفاده شده است. مطابق با نمودار شماره1، 
نمونه  انتخاب  و  شده  آغــاز  اصلی  سئوال  طرح  با  پژوهش  فرآیند 
پایگاه های  در  کامپیوتری  جست وجوی  مبنای  بر  مطالعه  مــورد 
گرفته است. با به دست  علمی_تخصصی در دو دهه اخیر صورت 
گام بعد هر یک از مقاله ها به  طور دقیق  آمدن پایگاه داده هــا، در 
گرفت و درنهایت محدوده  جست وجو از میان 16  مورد بازبینی قرار 
نشریه داخلی علمی_پژوهشی فارسی زبان، به تعداد 80 مقاله و در 
طیف زمانی سال 1380 تا آخر نیمه نخست سال 1397، تعیین و 
تدقیق گردید )جدول شماره1و3(. شرط اصلی در انتخاب مقاله ها، 
که در عنوان  که همه  مقاله هایی  گونه ای  کلیدواژه  "پیاده" بوده ، به 
ساختارهای  و  »پیاده«  کلیدواژه  خود  مطالعاتی  نمونه  یا  اصلی 
را  و...  پیاده(  عابر)عابر  پیاده رو،  پیاده راه،  مانند  مرتبط  گانی  واژ
گستردگی انتخاب در بازه  داشته اند، برای بررسی انتخاب شدند. 
زمانی)17سال( و نشریه های مرتبط)16نشریه داخلی( به سبب آن 
که بتوان نتایج جامع  و با اطمینان باالتری را به دست   بوده است 
آورد. در مرحله بعد یک فرم به منظور تعیین و استخراج اطالعات 
گردید )جدول شماره2(. مطابق با فرم  مورد نیاز مقاله ها طراحی 
ترتیب  به  جــدول  یک  در  مقاله  هر  به  مربوط  اطالعات  یــادشــده، 
ــا، تحلیل و  ــ گــردیــد. پــس از اســتــخــراج داده ه ســال انــتــشــار، ثبت 
گروه های  کدگذاری و  قراردادن مطالب در  ترکیب یافته ها به روش 
کدگذاری در این مرحله عبارتست از: تنظیم  گرفت.  مشابه صورت  
که به بخشی از یک  گونه ای  کردن اطالعات در قالبی نظام مند به 
نگارندگان  بدین صورت  شوند.  مقوله بندی  یا  طبقه بندی  نظام، 
توانسته اند به تفسیر و توصیف جنبه های بی شماری از پدیده  مورد 

مطالعه و درنتیجه به شناخت جامعی دست یابند.

	 کشورها • پــیــاده روی در فرهنگ ما و سایر  پــیــاده روی1: 
تعابیر مختلف دارد. به طورکلی پیاده روی به  عنوان یکی از روش های 
گذران اوقات  کار، مدرسه، پرسه زدن،  جابه جایی با هدف خرید، 
افزایش  یا ورزشی برای  فراغت و نیز به عنوان یک فعالیت فیزیکی 

 .)Moeini,2011:17-20( کاهش وزن معرفی شده است سالمتی و 
	 • )Walkable( قابلیت پیاده روی یا پیاده مدار ترجمه  واژه

معنای  به   )able( و  راه رفتن  معنی  به   )Walk( واژه  دو  از  متشکل 
که این واژه را برخی به پیاده پذیر یا پیاده راهواری نیز  قابلیت است 

ترجمه یا به  کار برده اند.
	 مسیر پیاده: محل عبور مجاز پیاده هاست.•
	 پیاده2: • خیابان  پیاده/  مخصوص  خیابان  پیاده راه/ 

ورود  پیاده،  محیط  به  دادن  برتری  به منظور  که  اســت  خیابانی 
خودرو را به آن ممنوع می کند و ورود سایر وسایل نقلیه موتوری به 
که  آن تنظیم می شود. به طورکلی پیاده راه ها به نواحی یا معابری 
 در اختیار پیادگان قرار می گیرد و وسایل نقلیه موتوری تنها 

ً
انحصارا

به  منظور دسترسی و سرویس دهی ضروری حق ورود به آن را دارند، 
اطالق می شوند. 

	 از آن • پــیــاده رو: مسیر پیاده  مــوازی ســواره رو ولی مجزا 
کلیه راه های شهری  که جز در موارد استثنایی در هر دو طرف  است 

باید پیاده رو در نظر بگیرند.
	 راه پیاده/ معبر پیاده: مسیر پیاده ای با امتداد مستقل •

و مجزا از مسیر ترافیک است. شامل پارک ها، میدان گاه ها، راه های 
تفریحی در امتداد رودها، دره ها، دامنه ها و سایر مناطق طبیعی، 
کاربری مانند مسیرهای  راه های ارتباطی میان ساختمان های یک 

پیاده واقع در دانشگاه ها و مجتمع های مسکونی.
	 که • گذر پیاده: محل عبور پیاده ها از عرض سواره رو است 

می تواند به  صورت همسطح یا غیرهمسطح شامل زیرگذر یا روگذر 
گردد. مخصوص پیاده)پل عابر پیاده( طراحی 

	 آن • طرف  دو  هر  یا  یک  در  که  است  پیاده ای  راه  ــازار:  ب
مغازه و فروشگاه واقع باشد.

	 ــا مــجــمــوعــه • ــ ــز تــــجــــاری)پــــاســــاژ(: ســـاخـــتـــمـــان ی ــرکـ مـ
کاال و عرضه خدمات  که مغازه های فروش  ساختمان هایی است 
)Urban Road Design Regulations,1995( اســت  ــع  واق آن  در 

.)Moeini,2011:17-20(

فراترکیب.2.2
دربــاره  بحث  بــرای  آنها  آوردن  گردهم  و  پایه  پژوهش های  ترکیب 
یافته ها و نتایج، بخشی از هر پژوهش علمی است. هر تحقیق با 
مطالعه درباره ادبیات نظری مرتبط آغاز می گردد و زمینه ای برای 
بررسی های بعدی تحقیق خواهد بود. اما به پژوهش هایی مجزا 
که درواقع  پیرامون مطالعات پیشین در رابطه با یک حوزه خاص 
پرداخته  کم  بسیار  ســازد،  روشــن  را  شکاف ها  و  کلیدی  مسائل 

1 walking
2 Pedestrain street/Mall
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مثال:
مسیر پیاده 

گردشگری
1380

هنرهای 

زیبا

محسن 

حبیبی

مقاله-

طرح 

پژوهشی 

مصوب 

دانشگاه 

تهران

_ندارد

خیابان-معبر 

پیاده-گردشگر-

حیات مدنی-

طراحی شهری-

عرصه عمومی

طراحی مسیرهای پیاده 

کهن برای  گردشگری در بافت 

حفاظت از بافت و هدایت 

گردشگر به عنوان پیش اقدامی 

کز برای حیات این مرا

ارائه اصول عام طراحی. 1

چگونگی انتخاب مسیر. 2

ارائه مبانی طراحی مسیر. 3

ارائه معیارهای طراحی فضاها و . 4

بناهای جدید در مسیر پیاده

	 تعیین مؤلفه ها، معیارها، شاخص ها، متغیرها/ اصول، ضوابط، پیشنهادها•

	 تهیه فهرست منابع پایانی مقاله•
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33

قابلیت  تطبیقی  مقایسه  سعید)1393(.  نیا،  صداقت  محمدرضا،  حقي،  کیومرث،  حبیبي، 
محله  مطالعاتی:  نمونه  کنان،  سا دیدگاه  از  شده  طراحی   مسکونی  محالت  در  پیاده مداری 
کباتان در شهر تهران، نشریه معماری و شهرسازی ایران، دوره5،  هفت حوض و فاز یک شهرک ا

شماره8.

36
بر  محله ها  پــیــاده مــداری  قابلیت  تأثیر  اللـــــه)1393(.  لطیفی،  رضـــازاده،راضـــیـــه، 

رضایت مندی سکونتی، نشریه آرمانشهر، دوره7، شماره13.
35

حقی، محمدرضا، ایزدی، محمدسعید، مولوی، ابراهیم)1393(. ارزیابی و مقایسه دو سیاست 
کز شهری، نشریه مطالعات شهری، دوره4، شماره13. پیاده راه سازی و پیاده مداری در مرا

38
رزاقی اصل، سینا، علیمردانی، مسعود، زیبایی، نیکو)1393(. نقش عوامل طراحی 
مطالعات  نشریه  مشهد(،  مطهری  کنان)محله  سا پیاده روی  و  سالمت  درارتقای 

شهری، دوره3، شماره10.
37

سایه  درایــجــاد  درخــت  شکل  انـــدازه  بررسی  عــلــی)1394(.  محمد  میرشکاری،  کبر،  ا کیانی، 
برای آسایش بیشتر عابرین پیاده در سطح خیابان های شهر زابل، نشریه آرمانشهر، دوره8، 

شماره15.
40

گر، میالد)1394(. تبیین شاخص های  کیومرث، پیرایه  شیعه، اسماعیل، حبیبي، 
جانمایی پیاده راه های شهری براساس اهداف توسعه پایدار اجتماعی با استفاده از 

روش ANP، نشریه هویت شهر، دوره9، شماره22.
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1399 تابستان 
ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

سی وپنج شــمــاره 

ادامهجدولشماره3:پایگاهدادههایپژوهش
منبع کد منبع کد

کیفیت پیاده روی در  بهرامی، بختیار، خسروی، آرش)1394(. ارزیابی عوامل مؤثر در ارتقای 
کز خرید شهری، نشریه هنرهای زیبا، دوره20، شماره1. ج مرا داخل و خار

42
کیفیت پل های عابر پیاده منطقه3 شهر تبریز،  محمدزاده، رحمت)1394(. بررسی 

نشریه آرمانشهر، دوره8، شماره15.
41

کبرزاده، میثم، صبوحانیان، علی)1394(. ارزیابی معابر پیاده از منظر تخلیه  طوقی، مصطفی، ا
اضطراری، نشریه مطالعات شهری، دوره5، شماره17.

44
تدوین  ثــریــا)1394(.  نیری،  مکی  ابراهیم،  محمد  مظهری،  ندا،  عفراوی،  خضیری 
کید بر افزایش امنیت شهری: مطالعه موردی بلوار  احکام طراحی فضای پیاده رو با تأ

گلستان شهر اهواز، نشریه مطالعات شهری، دوره4، شماره15.
43

پــیــاده راه هــای  ایجاد  امکان  بررسی  جـــاویـــد)1394(.  منیری،  رحیم،  ســرور،  جــوری، آمــنــه، 
شهری_ وآمایش  جغرافیا  نشریه  زنجان،  شهر  مرکز  موردشناسی  شهری  کز  مرا در  گردشگری 

منطقه ای، دوره5، شماره15.
46

اثــرات  ارزیــابــی  قربانی،حمید،زاهدی،سمانه،هدایتی آق مشهدی،امیر)1394(. 
کولوژیک آن در محدوده  محیط زیستی احداث پیاده راه پل طبیعت و بهبود عملکرد ا
شهری،  برنامه ریزی  جغرافیای  پژوهش های  نشریه  تهران،   3 منطقه  جغرافیایی 

دوره3،شماره2.

45

معابر  در  پیاده راهواري  قابلیت  امکان سنجي  رومــیــنــا)1394(.  الهیجی،  پویان،  شهابیان، 
شهري با استفاده از تلفیق سه روش، نشریه صفه، دوره25، شماره2.

48
کید بر  نادری، مریم، ابراهیم، امید)1394(. پویاسازی پیاده روها و معابر شهری با تأ

گرافیک محیطی، نشریه مدیریت شهری، دوره14، شماره41. کاربست 
47

صفه،  نشریه  خیابان ها،  پــیــاده راه ســازی  طرح های  ارزیــابــی  فرآیند  الــمــیــرا)1394(.  نصری، 
دوره25، شماره3.

50
گلرخ، شمین)1394(. فهم تجربه  تغییر یکباره  مکان؛ حس مکان  کزاد، جهانشاه،  پا

کسبه  خیابان پیاده راه شده  17 شهریور، نشریه صفه، دوره25، شماره3. کنان و  سا
49

کوخائی، طاهره)1394(. ارزیابی عوامل مؤثر بر حقوق عابران  کبر، شیخی، سبا،  تقوایی، علی ا
پیاده با توجه به اصول حقوق شهروندی در اسالم، نشریه نقش جهان، دوره5، شماره3.

52
ارتقای  در  شهری  مبلمان  نقش  مسعود)1394(.  علیمردانی،  حمید،  محمودی، 
کیفیات بصری و زیبایی شناختی پیاده راه های ساحلی، نشریه معماری -شهرسازی 

پایدار، دوره3، شماره1.
51

کبري، پرویز، داوودي، البرز)1394(. نقش پیاده مداری بر بهبود هویت رفتاری شهروندان در  ا
فضای شهراسالمی)خیابان فردوسی سنندج(، نشریه شهر ایرانی_اسالمی، دوره5، شماره20.

54
کریمی مشاور، مهرداد، حاجیان، مینا)1394(. مقایسه تطبیقی  تاجر، سعید علی، 

عملکرد خیابان های پیاده محور، نشریه نقش جهان، دوره5، شماره.3
53

بــر رفــتــار عــابــران در  کــاربــری زمین  ــادی)1395(. بــررســی تأثیر  ــ ــروری، هـ مستوفی، آذیـــن، سـ
خیابان های شهری ایران، نشریه مطالعات شهری، دوره5، شماره19.

56
پیاده روی،  قابلیت  فضایی  تحلیل  سیده)1395(.  محمد،  آل  اسماعیل،  صالحی، 

نشریه صفه، دوره26، شماره3.
55

در  شــده  انــجــام   مناسب سازی های  مطلوبیت  عــدم  علل  ــاوی  کـ وا ــدا)1395(.  ــع زاده، نـ ــیـ رفـ
مسیرهای پیاده شهر تهران به  منظور تسهیل تردد افراد دارای محدودیت حرکت،نشریه آرما

نشهر،دوره9،شماره17.
58

بزرگراه شهری،  با  ارتباط  امیر)1395(. پیاده راه در  زادگان،  تقوایی، حسن، هاشمی 
نشریه باغ نظر، دوره13، شماره39.

57

نقش  تحلیل  مــصــطــفــی)1395(.  رینه،  صفایی  سعید،  شهرکی،  زنگنه  احمد،  پوراحمد، 
جغرافیای  پژوهش های  نشریه  شهری،  فضاهای  سرزندگی  ارتقای  در  شهری  پیاده راه های 

برنامه ریزی شهری، دوره4، شماره2.
60

ارتقای  در  نخل  درخــت  جایگاه  مــســعــود)1395(.  علیمردانی  حمید،  محمودی، 
معماری  نشریه  ســاحــلــی،  ــای  ــاده راه ه ــی پ اقلیمی  آســایــش  و  بــصــری  کیفیت های 

-شهرسازی پایدار، دوره4، شماره1.
59

راهکارهای  و  اصول  تدوین  یوسف)1396(.  امیری،  حسن،  احمدی،  الهام،  پورمهابادیان، 
فضاهای  کیفیت  ارتقای  منظور  به  رشت  شهر  تاریخی  بافت  در  پیاده راه ها  امنیت  ارتقای 

شهری، نشریه مدیریت شهری، دوره16، شماره48.
62

کــالنــتــری خــلــیــل آبــاد، حــســیــن، ســلــطــان مــحــمــدلــو، ســعــیــده، ســلــطــان محمدلو، 
کیفیت زندگی در بافت تاریخی شهرها،  نــازی)1395(. طراحی پیاده راه و تأثیر آن بر 

نشریه مطالعات معماری ایران، دوره1، شماره9.
61

قلمروهای  ارزیابی  زهـــرا)1396(.  کسار،  خا پیمان،  نجفی،  علیرضا،  صادقی،  مهسا،  شعله، 
پیاده راه  مــوردی:  مطالعه  فعالیتی_رفتاری  الگوهای  تحلیل  و  مشاهده  براساس  همگانی 

احمدی شیراز، نشریه مطالعات شهری، دوره7، شماره25.
64

مؤثر  کالبدی_فضایی  عوامل  بازشناسی  طــاهــره)1396(.  اللــه،  گل  علی،  کاظمی، 
دوره6،  شهری،  مطالعات  نشریه  شهری،  محله های  در  شهروندان  پــیــاده روی  بر 

شماره22.
63

کالبدی بر رفتار  شکیبامنش، امیر، حکیمی، یاسمن)1396(. بررسی تأثیر رؤیت پذیری فضای 
کمک تحلیل های مبتنی بر آیزویست سه بعدی، نشریه  عابران پیاده در میادین شهری با 

مطالعات شهری، دوره7، شماره25.
66

ــای  ــروژه ه پ شکست  علل  تبیین  مـــحـــمـــدجـــواد)1396(.  ــوری،  ــ ن ــرج،  ــ ای اعــتــصــام، 
پیاده راه سازی در ایران، نشریه صفه، دوره27، شماره1.

65

کیفیت محیطی پیاده راه های  سجادزاده، حسن، حقی، محمدرضا)1396(. مقایسه تطبیقی 
تجاری و بازارهای سنتی، نشریه آرمانشهر، دوره10، شماره21.

68
ــنــگ، بـــهـــزادفـــر،مـــصـــطـــفـــی،راســـت بـــیـــن ســـاجـــد)1396(. ارائـــــه مــدل  ــره مــظــفــر، ف
شهری،نشریه  پیاده  و  ســـواره  جریان های  شبکه  متعامل  بهینه سازی  مفهومی 

آرمانشهر،دوره10،شماره19.
67

صادقی، علیرضا، دادگر، مسعود، پورجعفر، علی، نشاط عفتیان، نگین)1396(. ارائه فرآیند 
طراحی شهری بهینه پیاده راه ها از طریق تحلیل تطبیقی تجارب داخلی و بین المللی، نشریه 

شهر ایرانی اسالمی، دوره8، شماره29.
70

رابطه  بررسی  نیکو)1396(.  فریمانی  زیبایی  مریم،  محمدی،  مسعود،  علیمردانی، 
حس دلبستگی به مکان و پیاده روی به  منظور بهبود سطح سالمت در محله، نشریه 

آرمانشهر، دوره10، شماره21.
69

کرمی راد، سینا، علی آبادی، محمد، حبیبی، امین، وکیلی نژاد، رزا)1396(. سنجش میزان 
تأثیر پوشش گیاهی بر شرایط آسایش حرارتی بیرونی عابران پیاده، نشریه معماری و شهرسازی 

ایران، دوره8، شماره14.
72

جریان  حجم  براساس  معابر  سطح بندی  مسعود)1396(.  دادگــر،  حمید،  رمضانی، 
شهری،   ناحیه  مقیاس  در  فضایی  ساختار  تحلیل های  از  بااستفاده  پیاده  حرکت 

نشریه شهر ایرانی اسالمی، دوره7. شماره28.
71

صیامی، قدیر، هریوندی، نیلوفر)1396(. سنجش قابلیت پیاده پذیری معابر شهری مبتنی 
بر روش چیدمان فضا، نشریه پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دوره5. شماره1.

74
غالمی، یونس، شاطریان، محسن، بسحاق، محمدرضا، جهانی، معصومه)1396(. 
نظر  از  بافت مرکزی شهر دزفــول  در  پیاده محوری  اجــرای طــرح  ارزیــابــی  و  سنجش 
کنان و کسبه، نشریه پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دوره5. شماره1. سا

73

صفاری راد، علی، شمس، مجید)1396(. بررسی تطبیقی معیارهای قابلیت پیاده مداری در 
سطح محالت شهری، نشریه آمایش محیط، دوره10، شماره39.

76
کیفیت  ارزیــابــی  ســلــمــان)1396(.  فیضی،  یاسر،  قلی پور،  لیال،  بیدهندی،  صیاد 
ک  شده شهروندان، نشریه پژوهش های  نورپردازی پیاده روها و تأثیر آن بر امنیت ادرا

جغرافیای برنامه ریزی شهری، دوره5. شماره3.
75

روش  کاربرد  بــهــاره)1397(.  پــور،  ایمان  ســـادات،  زهــرا  زرآبـــادی،  سعیده  حمید،  ماجدی، 
چیدمان فضا در طراحی محله پیاده محور، نشریه آرمانشهر، دوره11، شماره23.

78
شهری  محله های  پیاده مداری  سنجش  ــان)1397(.  ــوی پ شهابیان،  آمنه،  کالنتر، 

ک اسکور، نشریه آرمانشهر، دوره11، شماره23. بااستفاده از شیوه وا
77

آقامالیی، ریحانه، لک، آزاده)1397(. ساماندهی عرصه پیاده راه های شهری با رویکرد ارتقای 
کیفیت محیطی، نشریه آمایش محیط، دوره11، شماره40.

80
پیاده راه ها  کیفیت  تطبیقی  مقایسه  محمدرضا)1397(.  حقی،  کیومرث،  حبیبی، 
ایــران، دوره9،  و شهرسازی  نشریه معماری   ،ANP با مدل  کشور  ج  و خار ایــران  در 

شماره15.
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1399 تابستان 
ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

سی وپنج شماره 

نشریه داخلی مطالعات شهری، آرمانشهر و هنرهای زیبا، به ترتیب 
خود  به  "پــیــاده"  حــوزه  در  پژوهشی  کــارهــای  از  را  سهم  باالترین 
نمایانگر  بررسی ها  همچنین  شماره2(.  داده اند)نمودار  اختصاص 
کاربست مقاالت با موضوع پیاده در دهه  اخیر و در  روند افزایشی 
که نشان از اهمیت  یافتن  میان مقاله های علمی_پژوهشی است 
دارد  شهرسازی  حوزه  متخصصان  دغدغه مندی  و  پیاده  مبحث 

)جدول شماره4(.

4 بحثویافتهها.
4.1 مطالعهساختارمقالهها.

4.1.1 بررسینشریههایداخلیدرواحدزمان.
نخست  نیمه  تا   1380 ســال  زمانی  ــازه  ب در  موردمطالعه  مقاالت 
از میان 80 مقاله  ایــن مــقــاالت  ســال 1397بـــررســـی شــده اســـت. 
که 24 مقاله منتج از طرح پژوهشی  علمی_پژوهشی معرفی شده 
سه  مــی دهــد  نشان  بررسی ها  ــت.  اس دکــتــری  یــا  ــد  ارش پایان نامه 

نمودارشماره2:فراوانیمقالههایمنتشرشدهباموضوعپیادهدرنشریههایمنتخبداخلی

جدولشماره4:فراوانیمقالههایمنتشرشدهدرنشریههایداخلیمنتخببهترتیبسالانتشار

فراوانی نشریه سال
1 هنرهای زیبا 1380
1 هنرهای زیبا 1383
1 هنرهای زیبا 1384
1 هنرهای زیبا 1385
2 هنرهای زیبا- صفه 1386
1 هویت شهر 1387
2 هنرهای زیبا- آرمانشهر 1388
5 هنرهای زیبا)2(- هویت شهر-  معماری و شهرسازی ایران- آرمانشهر 1389
1 مدیریت شهری 1390
6 مطالعات شهری)3(- مدیریت شهری- معماری و شهرسازی ایران-نامه معماری شهرسازی 1391

13
معماری و شهرسازی ایران)3(- معماری شهرسازی پایدار)3(- آرمانشهر- مطالعات شهری- نامه معماری شهرسازی- هنرهای زیبا- شهر ایرانی 

اسالمی- آمایش محیط
1392

4 مطالعات شهری)2(- آرمانشهر-  معماری و شهرسازی ایران 1393

16
مطالعات شهری)2(- صفه)3(- آرمانشهر)2(- نقش جهان)2(- هویت شهر- هنرهای زیبا- مدیریت شهری- شهر ایرانی اسالمی- معماری 

شهرسازی پایدار- جغرافیا وآمایش شهری منطقه ای- پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری
1394

7 آرمانشهر- مطالعات شهری- مطالعات معماری ایران- صفه- معماری شهرسازی پایدار- پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری- باغ نظر 1395

15
آرمانشهر)3(-  پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری)3(-مطالعات شهری)3(-شهر ایرانی اسالمی)2(- صفه- معماری و شهرسازی ایران- 

آمایش محیط-مدیریت شهری
1396

4 آرمانشهر)2(- معماری و شهرسازی ایران- آمایش محیط *1397

که مطالعات سال 1397، فقط در شش ماهه نخست سال بررسی شده است. *الزم به توضیح است 

نمونه ها  دیگر  و  تهران)3(  قدیم  بازار  چیذر)3(،  محله  تربیت)3(، 
مطهری  محله  بــوشــهــر)2(،  شهر  ساحلی  پــیــاده راه هــای  ازجمله 
گستره  مشهد)2(، شهر تهران)2( و منطقه6 شهر تهران)2( است. 
فراوانی  بیشترین  که  اســت  آن  از  کی  حا نیز  نمونه ها  جغرافیایی 
مطالعات پژوهشی نمونه محور در شهر تهران با تفاوت قابل توجهی 
نسبت به سایر شهرها دیده می شود و سپسبرخی شهرهای بزرگ 

مانند تبریز و مشهد بیشترین فراوانی را دارند )نمودار شماره4(. 

4.1.2 بررسینمونهموردیمقالههابهلحاظگونهومقیاس.
بررسی ها نشان می دهد تمایل پژوهشگران یا سیاست نشریه های 
کاربردی دارای نمونه  علمی_پژوهشی به منظور جذب مقاله های 
گونه ها و مقیاس مطالعات  موردی است)جدول شماره5(. بررسی 
مرتبط به پیاده نیز نشان می دهد، بیشترین تعداد پژوهش ها در 
و منطقه  مقیاس فضای شهری)پیاده راه_خیابان(، سپس محله 
شامل  نمونه ها  پرتکرارترین  شــمــاره3(. ــمــودار  )ن اســت  شــهــری 
پیاده راه هفده شهریور)5(، پیاده راه صف)سپه ساالر()5(، پیاده راه 
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جهانشاه  شــهــری«  فضاهای  طــراحــی  »راهــنــمــای  کتاب  شــدنــد، 
گامی به سوی شهری  کزاد و مقاله »افزایش قابلیت پیاده مداری  پا
و  منابع  پراستنادترین  ازجمله  معینی  سیدمهدی  انسانی تر«، 

درنتیجه منابع پایه هستند.

4.1.3 بررسیپراستنادترینمنابعفارسیدرزمینهپیاده .
در راستای یافتن منابع پایه در پژوهش های پیاده، همه  منابع 80 
گردید و نتایج مطابق با نمودارهای شماره  مقاله  مورد بحث بررسی 
کتاب و مقاله طبقه بندی  5 و 6 به دست  آمد. منابع به دو دسته 

نمودارشماره4:فهرستوفراوانیجغرافیایینمونهمنتخبدرپژوهشهانمودارشماره3:فراوانیگونه/مقیاسدرمطالعاتپیاده

جدولشماره5:فراوانیپژوهشهایداراینمونهموردییافاقدآن

منابع فراوانی کد مقوله

-27-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-8-7-6-5-3-2
-46-45-44-43-42-41-40-39-36-38-37-35-34-32-31-30-29-28
-65-64-63-62-61-60-59-58-57-56-55-54-53-52-51-50-49-48

80-79-78-77-76-75-74-73-72-71-70-69-68-67-66

73 دارد

نمونه 
موردی

47-33-26-24-9-4-1 7
 ندارد

)ارائه اصول و معیارهای عام/ ابعاد و مؤلفه ها(

نمودارشماره5:پراستنادترینمقالههایفارسیزباندرزمینهپژوهشهایپیاده
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نمودارشماره6:پراستنادترینکتابهایفارسیزباندرزمینهپژوهشهایپیاده

4.2.2 )جــدول. پیاده پژوهشهای محتوایی طبقهبندی
شماره7(

دست  بــه   طبقه بندی  ــوع  ن چهار  مقاله ها،  محتوای  بــررســی  در 
با  شــده  ترکیب   موضوعات  شامل  نخست  دسته  سه  آمــده اســت. 
مبحث پیاده، معیارها و شاخص های مؤثر و روش هــای مرتبط با 
که صرفًا با  پیاده هستند. دسته آخر، سایر جهت گیری هایی است 
گان،  از واژ گونی استفاده  گونا گرفتن عنوان مقاله به دلیل  در نظر 
گرفته اند که پرداختن به همه اینها  طبقه بندی و در دسته سایر قرار 
نشان  دسته  این  پژوهش های  نمی گنجد.  مقاله  این  ظرفیت  در 
موضوع  قیاسی_تطبیقی،  پژوهش های  بخش  در  به ویژه  می دهد 
پیاده همچنان از فرصت های تحقیق آینده برای پژوهشگران است.
گون  گونا ابعاد  در  پیاده  پژوهش های  می دهد  نشان  بررسی ها 
کالبدی_فضایی، دید و منظر، فعالیت و رفتار، حمل و نقل، اجتماعی، 
)جــدول  اســت  موضوعی  ترکیب  دارای  زیست محیطی  و  تاریخی 
انسان محور،  شهر  شامل  پیاده  با  مرتبط  رویکردهای  شماره8(. 
شهر پایدار و شهر اسالمی دارای بیشترین تکرار بوده اند. در میان 
کیفیت ها  که درواقع به مجموعه ای از  کیفیت محیطی  کیفیت ها، 
اشاره دارد، سالمت، امنیت و ایمنی فراوان بیشتری در پژوهش ها 
به  و  به ندرت  به عناصر فضاهای شهری پیاده مدار  داشته است. 
گیاهی دارای   صورت موردی توجه شده  و تنها در بخش پوشش 
تکرار است. همچنین به لحاظ نگاه ویژه و موضوعی به مخاطب 
تکرار  گردشگر دارای  پیاده، موضوع  پژوهش های  خاص در حوزه 
مانند  خــاص  گــروه هــای  به ویژه  پیاده  مخاطبان  دیگر  به  و  بــوده 
شده  پرداخته  کمتر  جسمی  ناتوانان  و  کم توانان  زنــان،  کودکان، 
مؤثر  شاخص های  و  معیارها  اســت.  مهم  موضوعات  جمله  از  که 
به  بــرای هر مقوله  تفکیک  به  نیز  بــدان پرداخته شده   کنون  تا که 
دست  آمده است )جدول شماره9(. از ترکیب مقاالت، پرکاربردترین 
روش ها شامل روش چیدمان فضا، مدل سازی و شبیه سازی های 
با  می دهد  نشان  بررسی ها  این  شماره10(.  )جدول  هستند  پیاده 
گستره وسیع روش های مرتبط با پیاده، پرداختن به دیگر  توجه به 
کاربرد در این مبحث ازجمله مواردی است که نیاز  روش های دارای 

به معرفی به وسیله پژوهشگران حوزه پیاده دارد.

4.2 مطالعهمحتوایمقالهها.
مفاهیم اصلی پژوهش حاضر در دو بخش به دست آمده است:

1. تعیین محوریت پژوهش های پیاده  و 2. طبقه بندی محتوایی 
پژوهش های پیاده. 

4.2.1 تعیینمحوریتپژوهشهایپیاده)جدولشماره6(.
به  نسبت  را  پژوهش  یک  کلی  جهت گیری  پژوهش ها،  محوریت 
پژوهش های  دسته   سه  در  و  می دهد  نشان  »پــیــاده«  مضمون 
به  اســت.  شــده  ارائــه  شخص محور  و  مکان محور  مفهوم محور، 
این  در  کدگذاری  مقاالت،  در  شده  استفاده  گــان  واژ تعدد  دلیل 
بخش صرفًا براساس عنوان مقاله بوده است. برای مثال مقاله ای 
به  نیز  مقاله  محتوای  در  پرداخته ،  پیاده مداری  مطالعه  به  که 
اما  است  کــرده  اشــاره  پیاده روی  و  پیاده  عابر  پیاده،  مسیرهای 
به   و درنتیجه  گسترده تر  عنوان مفهومی  به   پیاده مداری  درواقع 
)مثال:  می گیرد  بر  در  را  مفاهیم  دیگر  پژوهش  محوریت  عنوان 
پیرامون  پژوهش ها  بررسی ها نشان می دهد عمده  کد4(.  مقاله 
عابر  و حرکت  رفــتــار  و  پــیــاده راه)مــکــان(  پــیــاده مــداری)مــفــهــوم(، 
مفهوم محوری،  مقوله  با  رابطه  در  عابر(هستند.  پیاده)شخص 
واژه هایی چون"پیاده پذیری«، »پیاده محوری«، »پیاده راهواري« 
ــگــر تــعــابــیــر پــیــاده مــداری  ــاده روی« ازجــمــلــه دی ــ ــی ــ و »قــابــلــیــت پ
نشان  کد،  پرتکرارترین  به عنوان  پیاده راه   شده اند.  طبقه بندی 
لحاظ  به  پیاده راه  پژوهش های  اشباع  و  تکرار  بر  عالوه  می دهد 
ساختاری، در محتوا نیز، این بخش از مطالعات به تکرار رسیده  
است. بررسی پژوهش های با محوریت شخص پیاده نیز نشان از 
عابر  و حرکت  رفتار  پیاده،  پژوهش های  در  که همچنان  دارد  آن 
عابر  حقوق  مانند  موضوعات  دیگر  به  و  است  توجه  مــورد  پیاده 

کمتر پرداخته شده است. پیاده یا تخلفات ترافیکی 
ــیــاده، عدم  ــوزه پ ــرای پــژوهــشــگــران در حـ امــا نکته  قــابــل تــأمــل بـ
اســت.  تخصصی  گــــان  واژ از  بــه جــا  و  صحیح  اســتــفــاده   بــه  تــوجــه 
قابلیت  و   )walking(پــــیــــاده روی واژه  تــفــاوت دو  بــه  مــثــال  بـــرای 
پــیــاده روی)walkability( در بخش تعاریف و مفاهیم همین مقاله 

گردد. توجه 
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جدولشماره6:تعیینمحوریتپژوهشهایپیاده

منابع کد)تعداد( تعدادکل زیرمقوله مقوله مفهوم
-31-30-27-22-21-19-15-4

77-76-54-38-36-35
قابلیت پیاده مداری)7(- پیاده مداری)6( 

- جنبش پیاده مداری)1(
14 پیاده مداری

پیادهمداری مفهوممحور

محوریت
پژوهشها

69-63-55-37-25-23-18-11 پیاده روی)6(- قابلیت پیاده روی)2( 8 پیاده روی

26-74 پیاده پذیری)1(- قابلیت پیاده پذیری)1( 2 پیاده پذیری
73 پیاده محوری 1 پیاده محوری
48 قابلیت پیاده راهواری 1 پیاده راهواري

-33-32-26-17-16-13-10-8-6
-51-50-49-46-45-39-38-34
-68-65-62-61-60-59-57-53

80-79-70

خیابان پیاده)2(- پیاده راه)19(- 
پیاده راه سازي)7(- جانمایی پیاده راه)1(

29
 پیاده راه

)خیابان پیاده(

مسیرپیاده مکانمحور
58-29-28-9-2-1 مسیر پیاده)6( 6 مسیر پیاده

8-12-16-42-68-79 بازار)4(- مرکزخرید)پاساژ()2( 6 مکان خرید پیاده
75-47-43-24 پیاده رو)4( 4 پیاده رو

20-44 معبر پیاده)2( 2 معبر پیاده
41-7 پل عابر پیاده)2( 2  گذر پیاده

78 محله پیاده محور)1( 1 محله

66-64-56-54-5 رفتار عابر پیاده)5( 5 رفتار عابر پیاده

عابرپیاده شخصمحور

71-67-14-6-1
جریان حرکت)آمد و شد( پیاده)3(- 

حرکت)طبیعی( پیاده)2(
5 حرکت عابر پیاده

72-40 آسایش)حرارتی( عابر پیاده)2( 2 آسایش عابر پیاده
42 گردش و پرسه زنی عابر پیاده)1( 1 گردش عابر پیاده

3 تخلفات ترافیکی عابر پیاده)1( 1
تخلفات ترافیکی عابر 

پیاده
52 حقوق عابر پیاده)1( 1 حقوق عابر پیاده

جدولشماره7:طبقهبندیمحتواییپژوهشهایپیاده

منابع فراوانی مقوله)تعداد( مفهوم
-14-13-12-11-10-9-6-5-4-3-2-1
-27-26-25-24-23-22-21-19-17

-37-35-33-32-31-30-29-28
-46-45-44-43-42-41-40-39-38

-57-56-54-53-52-51-49-47
-67-66-64-63-62-61-60-59-58

80-75-72-71-69-68

62

ترکیب موضوعی- جدول شماره6
موضوعات ترکیب  شده با مبحث پیاده درواقع جهت گیری اصلی یک پژوهش را نسبت به 

موضوعی دیگر نشان می دهد. موضوع ترکیب  شده با مبحث پیاده تنها یکی از معیارهای مؤثر 
که در پژوهش بدان پرداخته شده نیست بلکه محوریت اصلی پژوهش است. 

طبقه بندی 
محتوایی 
پژوهش ها

-21-20-18-17-16-15-11-10-9-5-4
-33-31-29-28-27-26-25-23-22

-48-46-42-39-38-37-36-35
-62-61-60-57-55-54-53-52-50

-76-75-74-73-71-69-68-63
80-79-78-77

49 بررسی معیارها و شاخص های مؤثر- جدول شماره7

-64-55-48-45-44-39-20-14-6
79-78-77-74-71-67-66

16

روش محور- جدول شماره8
تمامی پژوهش ها دارای روشی روشن در انجام تحقیق خود هستند اما در این دسته صرفًا 
که به طورکلی روش محور هستند و به  دنبال ارائه و تشریح روش های  گرفته اند  مقاالتی قرار 

مرتبط با پیاده هستند.
-42-38-36-34-30-29-16-8-7-2

-58-53-52-50-48-46-45-44
79-76-75-73-70-68-65-64

_
سایر:

بررسی علل)2(، امکان سنجی)4(، مقایسه و تطبیق)8( و ارزیابی)13(
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جدولشماره8:رویکردموضوعیپژوهشها_موضوعاتترکیبی

منابع فراوانی کد)تعداد تکرار( زیرمقوله مقوله مفهوم

-54-44-42-12-5
68-66-64-56

9
کاربری زمین)1(- الگوهای  مرکز خرید)2(- مسکونی-تجاری)1(-تجاری/بازار)1(- 

فعالیتی رفتاری)1(- هویت رفتاری)1(- رفتار عابر پیاده)1(- رفتار جریان پیاده در شرایط 
تخلیه اضطراری)1(

فعالیت و رفتار

ابعاد

موضوعات 
ترکیبی

-57-51-47-14-9
75-66-59

8
ک بصری)1(-منظر شهری)1(- طراحی منظر)1(-منظر  کیفیت بصری)2(-ادرا

بزرگراهی)1(- منظر شبانه پیاده رو)1(-رویت پذیری)1(
دید و منظر

-61-38-30-3-2-1
67-62

8 بافت تاریخی)4(- بافت قدیم)2(- بافت کهن)2( تاریخی)بافت(

-31-28-27-17-13
53-39

7
تعامالت اجتماعی)3(-سرمایه اجتماعی)1(-توسعه پایدار اجتماعی)1(-پایداری 

اجتماعی)1(-کارکردهای اجتماعی)1(
اجتماعی

-30-7-6-3-2
67-57

7
جریان/ حرکت سواره و پیاده)3(- حمل و نقل غیرموتوری)1(- بزرگراه شهری)1(-شبکه 

تردد دوچرخه)1(-تخلف ترافیکی پیاده)1(
حمل و نقل

11-42-63-66-71 5
کالبدی فضایی موثر بر پیاده روی)2(- سازمان فضایی)1(- ساختار فضایی)1(-  عوامل 

فضای کالبدی)1(
کالبدی-فضایی

72-59-45-40-19 5
گیاهی/درخت)3(- آلودگی هوا)1(-    آسایش اقلیمی)3(- پوشش 

کولوژی)1( محیط زیست/ا
زیست محیطی-اقلیم

2-4-30-33 4 شهرسازی انسان گرا)2(- شهر انسان محور)2( شهر انسان محور

31-21-39رویکردها 3 کم شهری)1( پایداری اجتماعی)2(- جنبش پیاده مداری و فضاهای مترا شهر پایدار
54-52 2 حقوق شهروندی در اسالم)1(- شهراسالمی)1( شهر اسالمی

3-22-33-67 - شهرسازی مدرن)1(- نوشهرسازی)1(- بازآفرینی)1(- هدف محور)1( سایر رویکردها 
-29-23-17-10

80-68-62-42-41
9 کیفیت های محیطی)4(- کیفیت ها)4(- کیفیات فضایی)1( کیفیت محیطی

کیفیت

69-37-24-19-11 5 سالمت)3(- سالمت و آمادگی جسمانی)1(-سالمت عمومی)1( سالمت
75-62-43-28 4 امنیت)3(- مکان های امن پیاده مدار)1( ایمنی و امنیت

47-60-12 3 سرزندگی)3( سرزندگی
26-49-69 3 حس مکان)2(- دلبستگی به مکان)1( حس مکان

51-32 2 کیفیات بصری و زیبایی شناختی)1( زیبایی)1(-  زیبایی
40-72 2 آسایش)2( آسایش
33-61 2 کیفیت زندگی)2( کیفیت زندگی

-59-58-47-35
78-75-66

_
پویایی)1(- دسترسی)1(- رویت پذیری)1(- رضایت مندی)1(- کیفیت نورپردازی)1(- 

وحدت)1(- کیفیت بصری)1(
سایر کیفیت ها

40-59-72 3 گیاهی)1(- شکل درخت)1(- درخت نخل)1( پوشش  پوشش گیاهی عناصر 
فضای 
شهری

24-47-51-75 - گرافیک محیطی)1( عناصر پیاده روهای شهری)1(- مبلمان شهری)1(- نورپردازی)1(-  سایر عناصر فضا

46-29-1 3 گردشگر پیاده)3( گردشگر
مخاطب 

ویژه
23-58 2 تردد افراد دارای محدودیت حرکت)1(-افراد مسن)1( ناتوان/کم توان

2 1 پیاده و دوچرخه)1( دوچرخه سوار
25 1 دانش آموزان دختر)1( دانش آموز

جدولشماره9:بررسیمعیارهاوشاخصهایمؤثر

منابع فراوانی کد مقوله مفهوم
-35-31-27-26-22-15-4
-76-74-54-48-38-36

80-77
15

معیارها و شاخص های مؤثر بر پیاده مداری/ قابلیت پیاده راهواری/ 
پیاده پذیری

 پیاده مداری
)20(

پیاده مداری

بررسی
معیارهاو

شاخصهای
موثر

78-28-21-20 4
معیارها و شاخص های تعیین، ایجاد و طراحی حوزه های)مکان، محور، 

محدوده و ...( پیاده مدار
73 1 معیارها و شاخص های ارزیابی طرح های پیاده مداری/پیاده محوری

-24-73-52-32-81-11-5
17-96-36-55

11 گردش پیاده معیارها و شاخص های مؤثر بر پیاده روی/ حرکت پیاده/ 
 پیاده روی

)11(
80-79-68-62-60-53-17-10 8 کیفیت پیاده راه معیارها و شاخص های سنجش 

 پیاده راه
)17(

مسیر پیاده

61-46-39-38-33-28 6 معیارها و شاخص های ایجاد و طراحی پیاده راه)پیاده راه سازی(
16-50 2 معیارها و شاخص های ارزیابی پیاده راه/ فرآیند ارزیابی پیاده راه

57 1 معیارها و شاخص های بهسازی پیاده راه
29 1 کیفیت مسیر پیاده معیارها و شاخص های سنجش 

 مسیرهای پیاده
)3(

9 1 کیفی منظر مسیر پیاده کمی و  معیارها و شاخص های 
75 1 ک  شده در محیط پیاده رو متغیرهای مؤثر بر امنیت ادرا
52 1 معیارها و عوامل مؤثر بر حقوق عابر پیاده حقوق پیاده)1( عابر پیاده
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ویژگی های محیط  رابطه   آنها  اغلب  در  اما  انجام شده  پیاده روی 
شده است.  بررسی  محلی  مقیاس  در  پیاده روی  میزان  و  فیزیکی 
در  پیاده مداری  مطالعه   به  آن  ویــژه  توجه  در  مقاله  ایــن  نــوآوری 

 .)Salehi & Al-Mohammad,2016( مقیاس میانی است
که در برخی  موضوعات ترکیب  شده با مبحث پیاده نیز ضمن آن  
مقوله ها چون بررسی بافت های کهن و تاریخی، تعامالت اجتماعی، 
کیفیت های محیطی و ... دارای تکرار است اما در برخی  سالمت، 
دیگر مانند پرداختن به مخاطبان ویژه)زنان، کودکان و سالمندان( 
کمبود  حقوق و قوانین مربوط به عابر پیاده و ... همچنان دچار 
است. در این میان پرداختن برخی مقاله ها به موضوعات نوین، 
کــد52، به بررسی حقوق  بــرای مثال مقاله  شایسته  توجه اســت. 
عابر پیاده با توجه به اصول حقوق شهروندی در اسالم می پردازد 
کید می کند مدیریت شهری می تواند با آموزش حقوق عابران  و تأ
اتخاذ رویکرد  آنان به پیگیری حقوق خویش، در  پیاده و تشویق 
مدیران  و  پیادگان  میان  گفت وگو  فضای  ایــجــاد  پــیــاده مــداری، 
 Taqvaee( گــردد  واقــع  مؤثر  قانون  کمیت  حا و  شفافیت  شهری، 
موضوعات  ورای  کــد44،  Sheikhi & Kokhaei,2015 &(. مقاله 
تخلیه  منظر  از  پــیــاده  معابر  ــی  ــاب ارزی بــه  پــیــاده  مبحث  مــتــداول 
کید می کند برای طراحی  اضطراری پرداخته  است. این پژوهش تأ
روزمــره،  عــادی  شرایط  کنار  در  اســت  الزم  شهری  معابر  مناسب 
 Tooghi & Akbarzadeh( گیرد  قرار  نیز مورد توجه  شرایط بحرانی 
پیاده،  با  شده  ترکیب   موضوع های  تنوع   .)& Sabohanian,2015
نظام های مختلف حمل و نقل، کالبدی، اجتماعی و ... را در بر گرفته 
است اما ارتباط و تأثیرگذاری نظام های مختلف بر یکدیگر نیز باید 
کید شده است، "برنامه ریزی  کد21 تأ مورد توجه قرارگیرد. در مقاله 
بر  عــالوه  که  بــود  خواهد  موفق  زمانی  پیاده  فضاهای  طراحی  و 
کالبدی، شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و حتی الگوی  عوامل 
گرفته  شود. بنابراین در برنامه ریزی و  روانی و رفتاری مردم در نظر 
ساماندهی ها الزم است روابط متقابل نظام حرکتی پیاده با دیگر 
 Faizi & Rajabi &( گردد"  تحلیل  و  شناسایی  حیات  عرصه های 
که به شدت در میان  Hosseini,2012(. ازجمله مقوله های ترکیبی 
سایر مقوله ها مغفول مانده ، پرداختن به پیاده و مباحث اقتصادی 
که بر  کد20، ازجمله معدود مقاالتی است  مرتبط با آن است. مقاله 

تفسیریافتهها.4.3
گسترش دامنه مطالعات در حوزه پیاده،  پژوهش حاضر با توجه به 
از  مجموعه ای  بررسی  به  محتوا،  و  ساختار  تحلیل  بخش  دو  در 
پژوهش ها پرداخته و به دنبال یافتن تکرارهای ضروری و غیرضروری 
از فراترکیب مقاله های علمی_ که  آنچه  گستره بوده است.  در این 
کید اغلب پژوهش ها بر  پژوهشی پیاده به دست می آید، نشان از تأ
دو مقوله  پیاده مداری و پیاده راه  دارد. محوریت مکانی پژوهش ها 
به پیاده راه  به ویژه دو پیاده راه صف و 17شهریور اختصاص دارد. 
می توان گفت باتوجه به پرتکرار بودن پیاده راه و نیز تعدد نمونه های 
کالنشهر تهران، این بخش از مطالعات به نوعی  منتخب به ویژه در 
به  که برخی مقاالت  اســت  ایــن درحــالــی  اســت.  نـــوآوری  نیازمند 
نــوآوری در این زمینه پرداخته اند. برای مثال  درستی به ضرورت 
کد16، این گونه عنوان شده است: "پایداری سیستم های  در مقاله 
ارزیابی  بلکه  آنها نیست  ایجاد  حمل و نقل مانند پیاده راه ها صرفًا 
کارایی آنها را نیز در بر می گیرد". درنتیجه ضمن بررسی نظری  میزان 
پیاده راه های داخلی و خارجی به استخراج معیارها و شاخص های 
 Fallah Manshadi &( پرداخته است  پیاده راه ها  ارزیابی  بر  مؤثر 
کد38 نیز به ارزیابی و مقایسه دو  Habibi & Rouhi,2012(. مقاله 
کامل تردد خودروهای شخصی( و  سیاست پیاده راه سازی)حذف 
پیاده مداری)تقلیل تردد خودروهای شخصی( برای بافت مرکزی 
سیاست  گزینش  را  پــژوهــش  از  ــدف  ه و  پــرداخــتــه  هــمــدان  شهر 
 Haghi & Izadi( کاهش تسلط اتومبیل بیان می دارد مناسب برای 
که  Molavi,2014 &(. مقاله کد49، از آن جمله پژوهش هایی است 
در یک اقدام ارزشمند به بررسی تجربه  تغییر یک مکان به معنای 
تغییر یک خیابان به پیاده راه می پردازد و پیرامون تغییراتی است 
کسبه به یکباره و بدون دخالت ایشان صورت  کنان و  که برای سا
نمونه های  ازجمله  17شهریور  پــیــاده راه  که  آن  با  پذیرفته است. 
اهمیت  موضوع،  به  پرداختن  در  نــوآوری  یک  با  اما  است  پرتکرار 
 Pakzad( پیاده راه سازی و ارزیابی های پس از اجرا را روشن می سازد

.)& Golrokh,2015
پرداختن به پیاده در مقیاس های متفاوت نیز موضوعی مهم و قابل 
کنون مطالعات  کید دارد تا کد55، تأ توجه است. برای مثال مقاله 
قابلیت  و  شــهــرونــدان  فیزیکی  تحرک  مــیــزان  زمینه  در  بسیاری 

جدولشماره10:مقالههایروشمحور

منابع فراوانی کد مقوله مفهوم

74-48 2 سنجش قابلیت پیاده پذیری/ پیاده راهواري
روش چیدمان فضا)4(

پژوهش های 
روش محور

78-20 2 ایجاد/طراحی محورهای پیاده 

44 1 ارزیابی معابر پیاده با استفاده از شبیه سازی تردد
مدل سازی و 

شبیه سازی)3(
67 1 مدل سازی شبکه جریان های پیاده و سواره 

14 1 )EVA(مدل سازی حرکت پیاده بر پایه دید ناظر

6 1 پیاده راه سازي)سطح سرویس(
تعیین سطوح سرویس)2(

48 1 امکان سنجي قابلیت پیاده راهواري)اندازه گیری سطوح اختصاص  یافته به پیاده(

39-79 2 روش ANP برای جانمایی پیاده راه)1(- مدل ANP برای مقایسه تطبیقی)1( )2(ANP

-46-55-84-54
77-17-66

-
سطح بندی معابر در ساختار فضایی)1(-  آیزویست سه بعدی)1(-  روش تحلیل الگوهای 

ک  فعالیتی-رفتاری)1(-  تحلیل فضایی و تهیه نقشه قابلیت پیاده روی)1(-  شیوه وا
اسکور)1(-  روش ارزیابی اثرات محیط زیستی)2(

سایر
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کد 74(. لذت بردن از آن در یک پهنه است )مقاله 
حضور  برای  مصنوع  محیط  مطلوبیت  میزان  پیادهروی  قابلیت
گذران اوقات و لذت بردن از آن در  مردم، زندگی، خرید، مالقات، 

یک پهنه معرفی شده است )مقاله کد63(.
برای  مصنوع  محیط  مطلوبیت  میزان  پــیــادهراهــواری  قابلیت
گذران اوقات و لذت بردن از  حضور مردم، زندگی، خرید، مالقات، 

کد 48(. آن در یک پهنه است )مقاله 
گان با یک تعریف واحد نشان از ترجمه های متفاوت  کاربرد انواع واژ
گان تخصصی مبحث پیاده دارد. ازجمله نکته های مثبت  برای واژ
کلیدواژه های  صحیح  و  دقیق  توضیح  ــه  ارائ می تواند  مقاله  یک 
گان  کلیدواژ کد6، به طور خالصه  تخصصی باشد. برای مثال مقاله 
مانند  کــلــیــدواژه هــا  ایــن  از  برخی  نــمــوده اســت.  معرفی  را  مرتبط 
مرکز  در  پــیــاده  ناحیه   ،)walking streets(ــاده ــ ــی ــ پ خــیــابــان هــای 
 pedestrian(پـــیـــاده روی مسیرهای  و   )pedestrian districts(شــهــر

.)Pourjafar & Farzboud,2007( است )path
فرصت های  از  همچنان  مقایسه ای_تطبیقی  مطالعات  بررسی 
مثال  بــرای  هستند.  پیاده  به  مربوط  مطالعات  زمینه  در  نــوآوری 
که  ارزنـــده ای  کار  تطبیقی  پژوهش  یک  به عنوان  کــد8،  مقاله  در 
انجام شده ، بررسی مقایسه ای فضاهای پیاده بازار سنتی به عنوان 
محصول طراحی دوره گذشته و خیابان خرید پیاده تربیت به عنوان 
شناخت  بر  عــالوه  درواقــع  که  است  جدید  دوره  طراحی  محصول 
جهت گیری های  بــه  مــی تــوان  یــک  هــر  مــوجــود  معایب  و  محاسن 
 Mohammadzadeh &( نـــمـــود  کــمــک  ــیــز  ن فــضــاهــا  ــن  ــ ای ــی  ــ آت
مجموعه  در  که  نوآوری هایی  سایر  جمله  از   .)Fallahnejad,2009
مقاالت دیده می شود می توان به موضوع مهم و ارزشمند طراحی 
کد3(، معرفی  برای پیاده )مقاله  آموزش و فرهنگ سازی  اصولی، 
کد4(، پرداختن  و پرداختن به طرح های جامع عابر پیاده)مقاله 
کد24( اشاره نمود.  به عناصر و اجزای پیاده روهای شهری)مقاله 
نمودار شماره7 به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش و به عنوان 
چشم اندازی از پژوهش های موجود پیرامون مقوله »پیاده« ترسیم 

شده است. 

پایه روش چیدمان فضا، معیار توانایی های اقتصادی را در تعیین 
گرفته  و معابر با پتانسیل اقتصادی  مسیر حرکت عابر پیاده در نظر 
را معرفی می کند )Abbaszadegan & Azari,2012(. پرداختن  باال 
اما  است  پرتکرار  کدهای  ازجمله  نیز،  حمل و نقل  بعد  از  پیاده  به 
جابه جایی  شیوه های  سایر  با  پیاده  ارتــبــاط  بر  کید  تأ همچنان 
کد30،  مقاله  دارد.  و دوچرخه ضرورت  مانند حمل ونقل عمومی 
پیاده مداری را نه تنها در ایجاد پیاده راه ها و افزایش پیاده روی بلکه 
گسترده متأثر از حمل ونقل عمومی، دوچرخه سواری و  در تعریفی 
کید می کند،  کد2 نیز تأ پیاده روی می بیند )Habibi,2013( و مقاله  
در  سیستم  این  کارگیری  به   و  دوچرخه  و  پیاده  تردد  برنامه ریزی 
حمل ونقل درون شهری فقط ایجاد مسیر برای آن نیست، بلکه 
نخست باید شرایط الزم برای این نوع تردد مانند وجود سیستم 
کارآمد فراهم باشد و فرهنگ سازی، تبلیغات و  حمل ونقل عمومی 
گیرد تا  تشویق شهروندان برای استفاده از این وسیله نقلیه انجام 

.)Gharib,2004( برنامه ریزی با شکست مواجه نشود
بررسی مقاله های روش محور نشان می دهد حوزه  پیاده همچنان 
کاربردی  کاربست روش ها، تکنیک ها و ابزارهای  نیازمند تشریح و 
کید  کلی روش محور است و تأ کد48 به طور  و نوین است. مقاله 
برای مطالعه  نبودن روش هــای موجود  به جامع  با توجه  می کند 
بررسی  پژوهش  انجام  از  هــدف  پــیــاده راهــواری،  امکان سنجی  و 
 Shahabian &( ویژگی ها و تلفیق چندین روش برای ارزیابی  است

.)Lahiji,2015
گانی  اما نکته  قابل تأمل دیگر در نتایج فراترکیب مقاالت، تنوع واژ
نظری  مبانی  در  گاهی  شــده اســت.  اتــخــاذ  مقاله ها  در  کــه  اســت 
به عنوان  اســت.  ارائــه شده  ــان  گ واژ بــرای  تعاریف مشابه  مقاالت، 
اشــاره  متفاوت  مقاله های  در  پــیــاده مــداری  واژه  تعاریف  نمونه 

می شود:
قابلیتپیادهمداری میزان مطلوبیت محیط مصنوع برای حضور 
گذران اوقات و لذت بردن از آن در  مردم، زندگی، خرید، مالقات، 

کد 38(. یک پهنه است )مقاله 
محیط  مطلوبیت  میزان  پیادهپذیری  یا پیادهمداری قابلیت
گذران اوقات و  مصنوع برای حضور مردم، زندگی، خرید، مالقات، 

نمودارشماره7:تفسیریافتهها
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	 با • اخیر،  دهــه  دو  در  پیاده  پژوهش های  کلی  طــور  به 
مکانی  محوریت  بوده اند.  پیاده راه«   « و  »پیاده مداری«  محوریت 
بــدان  در 17مــقــالــه  و  دارد  اختصاص  پــیــاده راه هــا  بــه  پــژوهــش هــا 
پیرامون  و  تهران  در  10مقاله  تعداد،  ایــن  از  که  شده است  ــاره  اش
به  توجه  با  گفت  می توان  اســت.  17شهریور  و  صف  پــیــاده راه  دو 
تهران،  کالنشهر  در  به ویژه  منتخب  پــیــاده راه هــای  بــودن  پرتکرار 
این بخش از مطالعات به حد اشباع و تکرار رسیده  و پرداختن به 
حوزه  این  پژوهشگران  دید  از  پیاده  مکان های  و  مقیاس ها  سایر 
نه تنها  پیاده  پژوهش های  رسالت  درواقـــع  مانده است.  مغفول 
گسترش پیاده راه ها بلکه منعطف بر ترویج اصل اساسی  متمرکز بر 
این  از  بخشی  تنها  پــیــاده راه هــا  که  شهرهاست  در  پــیــاده مــداری 
گسترش  گسترده هستند. آیا پژوهش های پیاده به  دنبال  مفهوم 
پیاده راه هاست؟  صرفًا  ارتقای  و  جانمایی  پــیــاده راه ســازی،  کمی 
دارد.  بیشتری  توجه  ــزوم  ل کــه  اســت  کالنی  مقوله  پــیــاده مــداری 
گذاشته و به سایر  کنار  پژوهش های آتی باید موضوعات پرتکرار را 

موارد مرتبط و تأثیرگذار در این حوزه بپردازند.
	 پژوهش ها • فراوانی  بیشترین  ترکیبی،  موضوع های  در 

ایمنی  کیفیت های محیطی،  انسان محوری،  در مباحث رفتاری، 
دید  از  بوده است.  گردشگری  و  پوشش گیاهی  سالمت،  امنیت،  و 
این  پــیــاده،  پژوهش های  گستره  در  ویــژه  مخاطب  به  پرداختن 
گردشگر بوده و به دیگر  بررسی ها نشان  می دهد بیشترین تمرکز بر 
زنــان،  کــودکــان،  مانند  خــاص  گــروه هــای  به ویژه  پیاده  مخاطبان 

کمتر پرداخته شده است. کم توانان و ناتوانان جسمی  سالمندان، 
	 است • نیاز  جابه جایی،  روش  یک  به عنوان  پیاده روی 

درون یک شبکه یکپارچه و در پیوند با دیگر شیوه های جابه جایی 
پیاده روی  شود.  دیده  و...  دوچرخه  همگانی،  حمل ونقل  مانند 
از سامانه حمل ونقل برشمرده می شود و پرداختن به آن  بخشی 
گسترش آن به عنوان یک سبک زندگی  درون یک شبکه و درنتیجه 
لزوم همکاری های  این مهم  قرار می دهد.  کید  تأ مورد  در شهرها 
عمران،  معماری،  شهرسازی،  دانشکده های  بین  میان رشته ای 

علوم پزشکی و... را بیشتر و بیشتر روشن می نماید. 
	 نشان • هستند  روش محور  طورکلی  به  که  مقاله هایی 

ــا شــامــل روش چــیــدمــان فضا،  مــی دهــنــد پــرکــاربــردتــریــن روش هــ
مدل سازی و شبیه سازی های پیاده هستند. این بررسی ها نشان 
پــیــاده،  بــا  مرتبط  روش هــــای  وســیــع  گستره  بــه  باتوجه  مــی دهــد 
کاربرد در این مبحث ازجمله  پرداختن به دیگر روش هــای دارای 
که نیاز به معرفی به وسیله پژوهشگران حوزه پیاده  مواردی است 

دارد.
	 پژوهش های قیاسی_تطبیقی، علل یابی، امکان سنجی •

و ارزیابی همچنان از فرصت های پژوهش های آتی برای محققان 
در حوزه پیاده است. 

گون مبحث پیاده و ارزیابی عمیق از آن  گونا توجه بیشتر به ابعاد 
راستا  همین  در  بــود.  خواهد  جدید  موضوعات  طــرح  زمینه ساز 
کمتر بدان پرداخته شده  و  که در مبحث پیاده  ازجمله موضوعاتی 

نیازمند توجه بیشتری است، پیشنهاد می گردد:

5 نتیجهگیری.
آنها و  حجم زیاد و روزافــزون پژوهش ها، نیاز به تلخیص و ترکیب 
از دالیلی  مسئله دار  و  تشخیص حــوزه هــای پژوهشی پرتکرار  نیز 
هستند که ضرورت استفاده از روش هایی چون فراترکیب را نمایان 
می سازند. فراترکیب فرصتی ارزنده برای پژوهشگر فراهم می کند تا 
بتواند تصویری کلی از یک فعالیت پژوهشی ارائه دهد و در راستای 
یک  نوین در باب  جهت گیری های  و  تعریف طرح های پژوهشی 
گردد. در پژوهش حاضر  موضوع مشخص بسیار مفید و مؤثر واقع 
مضمون  با  فارسی زبان  مطالعات  پیرامون  بحث  مورد  مــوارد  اهم 

»پیاده« ارائه می گردد:
	 کاربست مقاالت با موضوع پیاده در دهه • روند افزایشی 

اخیر و در میان مقاله های علمی_پژوهشی نشان از اهمیت یافتن 
این موضوع و دغدغه مندی متخصصان حوزه شهرسازی دارد. سه 
نشریه داخلی مطالعات شهری، آرمانشهر و هنرهای زیبا، به ترتیب 
خود  به  "پــیــاده"  حــوزه  در  پژوهشی  کــارهــای  از  را  سهم  باالترین 

اختصاص داده اند. 
	 علمی_• نشریه های  سیاست  یــا  پــژوهــشــگــران  تمایل 

کاربردی دارای نمونه موردی  پژوهشی به منظور جذب مقاله های 
نشان  پیاده  مطالعات  مقیاس  و  گونه ها  بررسی  همچنین  است. 
می دهد بیشترین پژوهش ها در مقیاس خرد)پیاده راه_خیابان( و 
گستره جغرافیایی نمونه ها،  کالن است. در بررسی  سپس میانی و 
بیشترین فراوانی پژوهش های نمونه محور در شهر تهران با تفاوت 
قابل توجهی نسبت به سایر شهرها و سپس برخی شهرهای بزرگ 
مانند  پرتکرار  نمونه های  انتخاب  ــت.  اس مشهد  و  تبریز  شامل 
تربیت  پــیــاده راه  تــهــران،  پــیــاده راه صف  پــیــاده راه هفده شهریور، 
و... نیز قابل توجه است. این تکرارها لزوم دقت و توجه بیشتر در 
انتخاب نمونه از سوی متخصصان و پژوهشگران را نشان می دهد. 
همچنین پرداختن به سایر گونه های فضاهای مورد استفاده  پیاده 
سایر  در  پیاده  وضعیت  به  توجه  نیز  و   ... و  محله  میدان،  مانند 
کالنشهرها، شهرهای میانی و کوچک ایران از جمله ضرورت هاست.

	 جهانشاه • شهری«  فضاهای  طراحی  »راهنمای  کتاب 
گامی به سوی شهری  کزاد و مقاله »افزایش قابلیت پیاده مداری  پا
و  منابع  پراستنادترین  ازجمله  معینی  سیدمهدی  انسانی تر«، 

درنتیجه منابع پایه برای مبحث«پیاده« هستند.
	 گان • در بررسی علمی ادبیات نظری، طیف وسیعی از واژ

مقاله ها  برخی  میان  این  در  که  می آید  دست  به  پیاده  با  مرتبط 
ارائــه  پیاده پذیری  یــا  پــیــاده راهــواری  ازجمله  جــدیــدی  واژه هـــای 
نیز مانند  پرکاربرد و متداول  نموده اند. همچنین برخی واژه هــای 
گاهی به  صورت قابلیت پیاده مداری، پیاده پذیری،  پیاده مداری 
تعریف  لــزوم  که  می شود  دیــده  و...  پیاده محوری  پیاده راهواری، 
گان تخصصی در این حوزه را نشان می دهد. نکته مهم  دقیقی از واژ
گان  کاربرد واژ دیگر در بررسی محتوایی بسیاری از مقاله ها، تعدد 
تنهایی  به  برای مثال در یک مقاله  مختلف در یک مقاله است. 
که در عنوان، واژه«پیاده روی« استفاده شده است،  دیده می شود 
درنهایت  و  شده  استخراج   »پیاده مداری«  واژه  با  معیارها  سپس 

طراحی با واژه »طراحی پیاده محور« ارائه شده است.
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 کیفی ادبیات نظری مقاله های پیاده،	 بررسی محتوای 
 به صورت 	 شهری  توسعه  طرح های  در  پیاده  جایگاه 

ج از ایران، تطبیقی در داخل و خار
 تدوین چارچوب نظری جامع از معیارها و شاخص های 	

مؤثر بر مقوله پیاده مداری،
 آموزش و فرهنگ سازی در حوزه مباحث مرتبط با پیاده 	

مانند آمــوزش حقوق عابر پیاده و دوچرخه و همچنین آمــوزش و 
ترویج فرهنگ ترافیکی، انتخاب وسیله حمل ونقل، مشارکت و ...،

 بررسی تطبیقی حقوق و قوانین مربوط به عابر پیاده در 	
کشورها، ایران و در سایر 

 کاربری ها 	 سایر  با  پیاده  مقوله  میان  ارتــبــاط  بررسی 
کاربری آموزشی، به ویژه 

 با نظام های مختلف 	 ارتباط  بررسی وضعیت پیاده در 
کاربری زمین، منظر، زیست محیطی و ...، حمل ونقل، 

 بررسی ارتباط پیاده با سایر روش های جابه جایی مانند 	
کسی و در قالب یک شبکه هم پیوند، دوچرخه، اتوبوس، تا

 گروه ها با نیازهای ویژه حرکتی)کودکان، 	 توانمندسازی 
کالسکه و  کم توان حرکتی، سالمندان، زنان باردار، والدین با  افراد 

...(و
 و 	 اقــتــصــادی  مسائل  بــه  لحاظ  پــیــاده  مبحث  بــررســی 
درآمدزایی.
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