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شماره بیستوهفت
تابستان 1397

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل محیطی بر افزایش
فعالیت دختران و پسران نوجوان در فضاهای شهری

چکیده
در پژوهش حاضر ،تالش شدهاست تا بر فعالیت گروه سنی نوجوان ،به عنوان یکی از گروههای از قلم افتاده در مطالعات
ک سو بهصورت بالقوه بخش بسیار
شهری کشورمان ،در فضاهای شهری مورد عالقهشان تمرکز شود .زیرا این گروه سنی از ی 
مهمی از استفادهکنندگان از فضاهای شهری به حساب میآیند و از سوی دیگر برای رشد به عنوان فردی با هویت جمعی،
نیازمند حضور در فضاهای شهری ،تجربه تنوعی از نقشهای اجتماعی و محک زدن تواناییهای خود در این بستر هستند.
در همین راستا خیابان آزادی ،مرکز محله رجاییشهر کرج به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شده و نظرات  250نفر از
نوجوانان  12تا  19ساله درباره میزان فعالیت و سطح رضایت آنها از کیفیتهای محیطی در این خیابان ،از طریق پرسشنامه
بررسی شدهاست .دادهها نیز به صورت توصیفی و استنباطی (آزمون  tمستقل و رگرسیون چندمتغیره) تحلیل شدهاند.
ً
نتایج این بررسی حا کی از مراجعه 85درصد از نوجوانان بهصورت هفتگی یا روزانه به خیابان بوده که غالبا در ساعات عصر،
همراه با دوستانشان و به منظور تماشای مغازهها ،نشستن در پارک و تماشای مردم صورت میگیرد .بیشترین تا کمترین
سطح رضایت نوجوانان از مؤلفههای کیفیت محیطی خیابان نیز به ترتیب مربوط به امنیت ،دسترسی ،جذابیت ،راحتی
و آسایش است که به جز جذابیت ،در رابطه با رضایت از سایر مؤلفهها ،بین دختران و پسران تفاوت معنیداری به دست
آمدهاست .نتایج مدل رگرسیونی نیز نمایانگر قابلیت پیشبینی 43درصد از فعالیت پسران و 75درصد از فعالیت دختران به
وسیله مؤلفههای کیفیت محیطی بوده که برای پسران ،جذابیت و راحتی خیابان و برای دختران ،جذابیت ،امنیت ،راحتی
و آسایش خیابان از اهمیت و تأثیرگذاری قابل توجهی برخوردارند.

 .1مقدمه
نوجوانان یکی از مهمترین گروههای سنی در کشورهای دارای
جمعیت ج ــوان را تشکیل میدهند کــه در حدفاصل  12تــا 19
سالگی ( )Curtis, 2015: 25و یا  10تا  20سالگی قرار دارند (World
 .)Health Organization, 1975: 15آنها در مقایسه با سایر گروههای
سنی ،آسیبپذیرتر و حساستر بوده و در دورهای از زندگی خود به
سر میبرند که به دلیل افزایش تضاد با والدین و تالششان برای
مخالفت با اقتدار بزرگساالن ،تمایل بیشتری به انطباق و ارتباط
با همساالنشان دارن ــد تا به واسط ه سطح یکسان اطــاعــات و
قدرتی که در بینشان وجود دارد ،نحو ه برقراری و ارزیابی تعامالت
اجتماعی ،بــروز رفتارهای پــایــدار ،بیان نظرات خــود و شنیدن و
تحمل کردن نظرات دیگران را یاد بگیرند (Duzenli, Bayramoglu,
 .)& Ӧzbilen, 2010: 214ایــن مسئله ،در کنار استقالل بیشتر
این گروه سنی برای حضور در فضاهای شهری نسبت به کودکان
( ،)Byrne, Nixon, Mayock, & Whyte, 2006: 11منجر میشود تا
در مقایسه با آنها ،زمان کمتری را در خانه و با خانواده سپری کرده
و همواره نیاز به فرصتی برای تعامل و برخوردهای اجتماعی روزانه
با همساالن و به دور از دیگر گروههای سنی داشته باشند (Von
 .)Bredow, 2006: 10نیازی که مطالعات مختلف ،فضاهای شهری
را بهترین ( )Owens, 2002: 161و یا گاهی تنها بستر موجود (Von
 )Bredow, 2006: 11برای رفع آن معرفی نمودهاند .زیرا کودکان و
نوجوانان برای رشد به عنوان فردی با اعتماد به نفس ،متعادل و
با هویت جمعی نیازمند مکانهای عمومی و نیمهعمومی هستند
شماره بیستوهفت تا بتوانند تنوعی از نقشهای اجتماعی را در آن مشاهده و تجربه
تابستان  1397کرده ( )Chawla & Malone, 2003: 138و تواناییهای اجتماعی و
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه فیزیکی خود را محک بزنند .در واقع ارتباط با محیطهای بیرونی و
علمی-پژوهشی
فضاهای شهری ،با ایفای نقشی حیاتی در رشد فیزیکی و شناختی
نوجوانان میتواند سرعت گذار آنها به مرحله بزرگسالی را افزایش
دهد (.)Von Bredow, 2006: 3 & 13
بــنــابــرایــن نــوجــوانــان بــه ص ــورت بــالــقــوه بــخــش بــســیــار مهمی از
استفادهکنندگان از فضاهای شهری به حساب میآیند و نسبت
به سایر گروههای سنی نیز وابستگی فعالیتی بیشتری به محیط
ً
محلی و همسایگی داشته و عمدتا به فرصتهای تفریحیای که
در فاصل ه قابل قبول پیادهروی یا دوچرخهسواری هستند ،محدود
میشوند ( .)Cohen DA. et al., 2006: 1383به همین دلیل درک
و شناخت قوی از مکانهای فیزیکی و واحدهای اجتماعی محله
اطرافشان داشته و استفادهشان از فضاهای محلی ،به دالیل
مختلفی همچون مــاقــات دوســتــان ،سرگرمی و گ ــذران وقــت،
رایگان بــودن ،ایجاد دوستیهای پایدار ،پیدا کــردن دوستان و
ارتباطات اجتماعی جدید و مکانی برای فرار از خانه صورت میگیرد
( .)Hatzopoulos & Clancey, 2007: 7نوع استفاده آنها از این
ً
فضاها نیز تا حد زیادی با سایر گروههای سنی تفاوت دارد ،زیرا غالبا
حضور و حرکتشان در فضای شهری به صورت گروهی و چند نفره
صورت میگیرد و حتی در ساعاتی که هیچکس هم در فضا نیست،
ً
آنها حضور دارنــد .بنابراین به عنوان شهروندانی کامال متفاوت،
1
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1 Adolescents

نیازمند فضایی متناسب با نیازها و خصوصیات خــود هستند
(Owens, 2002: 156; Shaftoe, 2008: 39; Von Bredow, 2006:
 .)1در این راستا ،امکانات و موقعیتها باید جایی طراحی شوند
که کودکان و نوجوانان آنها را ببینند و در یک فضای امن و معقول،
بدون از بین بردن هیجان و انرژی دلخواهشان ،به بازی و تعامالت
اجتماعی بپردازند .زیرا عدم فرصت حضور و فعالیت در فضاهای
شهری ،عالوه بر این که امکان رشد آنها را به عنوان فردی سالم و
اجتماعی تهدید میکند ،احتمال شرکت آنها در فعالیتهای پرخطر
و ضد اجتماعی را نیز افزایش میدهد (.)Shaftoe, 2008: 43 & 45
در شرایط حاضر ،توجه به حضور و فعالیت ایــن گــروه سنی در
فضاهای شهری و تأمین مناسبات الزم برای تقویت آن ،از اهمیت
ویژهای برخوردار است .در همین راستا ،در پژوهش حاضر تالش
شده است تا با شناخت گروه سنی نوجوان و تدوین یک چارچوب
نظری جامع و مستند ،به مؤلفههای محیطی مؤثر بر حضور و
فعالیت دختران و پسران نوجوان در خیابان آزادی ،به عنوان یکی
از خیابانهای مهم شهر کرج دست یافت.
 .2چارچوب نظری
تا کنون در رابطه با حضور و فعالیت گروههای سنی مختلف در
فضاهای شهری اعم از کودکان ،جوانان و بزرگساالن ،مطالعات
بسیاری صورت گرفته است .اما متأسفانه در کشور ما گروه سنی
دهاند و اغلب نیازهای
نوجوان تا حد زیادی در این زمینه مهجور مان 
آنــان به عنوان یک گــروه سنی مستقل مطالعه و بررسی نشده
است .از جمله پژوهشهای داخلی صورت گرفته در این زمینه
تنها میتوان به پژوهش خدائی و رفیعیان و همچنین حناچی و
آزادارمکی اشاره داشت که اولی در راستای بررسی میزان رضایت
نوجوانان از محیطهای عمومی شهری و شناسایی عوامل مؤثر
بر رضایتمندی نوجوانان  13تا  17ساله منطقه  11تهران از محیط
( )Khodaei & Rafieian, 2012و دومــی با هــدف بررسی میزان
آ گاهی نوجوانان  12تا  15ساله چیذری نسبت به حوزه زیستشان
( )Hanachee & Azad Armaki, 2012صورت گرفتهاند.
در کشورهای خــارجــی ،توجه بــه گــروه سنی نــوجــوان بــه عنوان
ً
یک گــروه سنی با نیازهای خــاص ،سابقهای نسبتا طوالنی دارد
و نخستین جرقههای آن را مـیتــوان بــه ســال  1977و پژوهش
لینچ 2نسبت داد .او در پژوهش خــود با عنوان «بــزرگ شــدن در
شهرها» به مطالعه گروه کوچکی از نوجوانان در شهرهای مختلف
بــه منظور کشف نــحــوه اســتــفــاده و ارزش ــگ ــذاری آنــهــا نسبت به
محیطشان پرداخت تا متوجه اهمیت فضاهای شهری به عنوان
منابع حیاتی برای رشد ،از مرحله نوجوانی به بزرگسالی شود .این
پژوهش ،الهامبخش تحقیقات بعدی در زمینه نوجوانان و محیط
محلیشان بود .به طوری که از اواســط دهه  ،90محققان عالئق
خود را نسبت به مطالعات افراطیتر و زیرسئوال بردن سیاستها
و راهبردهای دولتی نشان دادنــد که از طریق غیرمجاز نمودن
فعالیتهایی مثل اسکیت بورد 3و گرافیتی 4و زیرنظر گرفتن حرکات
2 Lynch
3 Skateboarding
4 Graffiti

آنها منجر به انزوای نوجوانان از فضای عمومی شده بودند .با این
وجود شکاف اصلی این تحقیقات ،در نظر نگرفتن نوجوانان بین
 15تا  18سال است ( .)Travlou, 2003: 3در دو دهه اخیر نیز در
کشورهای خارجی ،به ویژه کشورهای اروپایی گرایش برنامهریزان
و طراحان شهری به تحقیق در رابطه با نوجوانان افزایش قابل
توجهی داشته و زمینههای مختلف مانند تجربه حضور (Al Arasi,
 ،)2013; Kato, 2009; Shearer & Walters, 2015نیازها (Byrne
et al., 2006; Commissioner for Children and Young People,
;2011; Duzenli et al., 2010; Owens, 2002; Versteeg, 2003
ت (Cohen DA. et al., 2006; Ding,
 )Von Bredow, 2006و فعالی 
Sallis, Kerr, Lee, & Rosenberg, 2011; Edwards, Hooper,
& Knuiman, Foster, & Giles-Corti, 2015; Gardsjord, Tveit,
Nordh, 2014; Hatzopoulos & Clancey, 2007; Van Hecke et
 )al., 2016آنان در فضاهای شهری را در بر میگیرد.
 .2.1فضای شهری
در ادبیات تخصصی شهرسازی به فضایی مادی با ابعاد اجتماعی و
روانشناختی که شکل شهر هندسه آن را تشکیل میدهد ،فضای
شهری میگویند ( .)Madanipour, 2008: 130این فضاها عنصر
اساسی ساخت شهرند که با قلب و کانون راهبردهای اجتماعی
مرتبط شده و بستر مشترکی برای فعالیتهای کارکردی و مراسم
مردمی مانند جشنها و آداب و رسوم فرهنگی و ابراز عقاید سیاسی
و اجتماعی محسوب میشوند (Carr, Francis, Rivlin, & Stone,
 .)1992: 12آنچه به عنوان فضای شهری در عرصه عمومی شهرهای
ما رایج و شایع است ،به پنج دسته کلی ورودی ،میدان ،خیابان،
لبه آب و پله تقسیم میشود (.)Pakzad, 2010: 84-87

 .2.3فعالیت در فضای شهری
به تمامی افعال انسانی که در راستای برآوردن یکی از نیازهای او
انجام میگیرد ،فعالیت گفته میشود .در ارتباط با فضای شهری
نیز ،الزمه تعریف فعالیتها ،حضور افراد در یک فضای مشترک و
عمومی است ( )Pakzad, 2010: 41و انواع آنها را میتوان بر اساس

 .2.4مؤلفههای محیطی مؤثر بر فعالیت نوجوانان در فضاهای
شهری
میزان فعالیت افــراد در فضاهای شهری از عوامل متعددی تأثیر
میپذیرد و پژوهشهای متعدد نیز تا کنون به نتایج مختلفی در
این زمینه دست یافتهاند .ولی در بعد نظری میتوان به مفهوم
اساسی مدلهای ا کولوژیکی 1در سالمت رفتاری ،استناد نمود.
هدف این مدلها دستیابی به درک مناسبی از نحوه تعامل مردم شماره بیستوهفت
تابستان 1397
با محیط اطرافشان بوده و هسته اصلی آنها را اعتقاد به این مسئله
تشکیل میدهد که تأمین انگیزهها و مهارتهای فــردی ،بدون ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
در نظر شرایط محیطی و ساختاری نمیتواند منجر به انتخاب
رفتارهای سالم در افراد شود .بنابراین براساس مفهوم مدلهای
ا کولوژیکی ،مؤلفههای محیطی در کنار عوامل فــردی (زیستی،
روانی ،اجتماعی و فرهنگی) و ساختاری (سازمانی ،سیاسی و ،)...
از مهمترین عوامل مؤثر بر فعالیت افراد در فضای عمومی و تعامل
با آن میباشند .در این مدلها ،در مجموع پاسخدهی محیط
و کیفیتهای محیطی در تأمین مؤلفههایی همچون امنیت،
جذابیت ،آســایــش ،دسترسی و راحتی تعریف میشود (Sallis,
 .)482-466 :2008 ,Owen, & Fisherبراین اساس ،مدل مفهومی
تحقیق به صورت تصویر شماره 1خواهد بود:
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 .2.2حضورپذیری در فضای شهری
در هر فضای شهری ،آنچه بیشترین جاذبه را بــرای مــردم ایجاد
میکند ،حضور دیگران در فضاست ( .)Whyte, 2013: 24افزایش
ظرفیت ایجاد شهرهای زنده و امن نیز در گرو حضور و رفتوآمد
درصد بیشتری از مردم در فضاهای شهری تلقی شده و فضاهای
شهری موفق را با میزان حضور مردم در آنها میسنجند؛ زیرا مفهوم
حضورپذیری در فضای شهری تنها به تعداد نفرات حاضر در یک
فضا و یا تعداد دفعات حضور آنها در فضا محدود نمیگردد ،بلکه
مدت زمان حضور (دوام حضور) آنها را نیز شامل میشود .در نظر
گرفتن «تعداد» و «مدت زمــان» در کنار هم ،الزمه تقویت زندگی
شهری است ( .)Gehl, 2010: 6 & 71از سوی دیگر ،توجه به این
ً
نکته ضروری است که حضورپذیری مردم در فضای شهری عموما
به منظور انجام «فعالیت» صورت میگیرد.

میزان ضرورت طبقهبندی کرد .یک سر این طیف را فعالیتهای
ً
ضــروری هدفمند تشکیل میدهند که مــردم عموما و تحت هر
شرایط محیطی مجبور به انجام هستند؛ مانند رفتن به محل کار یا
مدرسه .انتهای دیگر طیف را فعالیتهای فراغتی و اختیاری مانند
ً
پیادهروی ،مکث و نشستن تشکیل میدهند که عمدتا جذابترین
و محبوبترین فعالیتهای شهری بوده و کیفیت مناسب شهر
پیشنیاز انجام آنهاست .دسته سوم نیز فعالیتهای اجتماعی
نام میگیرند که شامل طیف وسیعی از ارتباطات فعال یا منفعل
بین مردم در فضای شهری بوده و بهبود زندگی شهری پیش شرط
تقویت آنهاست ( .)Gehl, 2010: 19-22در مجموع با توجه به عدم
وابستگی فعالیتهای ضروری به شرایط فضا و همچنین با در نظر
گرفتن تمایل بیشتر گروه سنی نوجوان نسبت به سایر گروههای
سنی به فعالیتهای غیرضروری (Commissioner for Children
 ،)and Young People, 2011: 157; Owens, 2002در پژوهش حاضر
ت اختیاری و اجتماعی نوجوانان مورد توجه قرار گرفته
میزان فعالی 
است.

تصویر شماره :1مدل مفهومی پژوهش
1 Ecological Models

et al., 2011; Gardsjord et al., 2014; Hatzopoulos & Clancey,
 ،)2007; Hume et al., 2004; Van Hecke et al., 2016راحتی و
آسایش ()Gardsjord et al., 2014; Hatzopoulos & Clancey, 2007
بر فعالیت این گــروه سنی نیز در فضاهای شهری تأیید شد .در
ادامه نیز شاخصهای هریک از این مؤلفههای محیطی ،از منابع
مطالعاتی مربوطه استخراج و در جدول شماره 1ارائه شده است.

با وجود استناد ،جامعیت و قابلیت تعمیم مدلهای شناخته شده
ا کولوژیکی به گروههای سنی مختلف ،برای افزایش اعتبار مدل
مفهومی و چارچوب نظری پژوهش ،نظریات موجود در رابطه با
گروه سنی نوجوان نیز در این زمینه مطالعه و گردآوری شد و قابلیت
تأثیر مؤلفههای یادشده _ امنیت و جذابیت (Al Arasi, 2013; Ding
et al., 2011; Edwards et al., 2015; Gardsjord et al., 2014; Van
 ،)Hecke et al., 2016دسترسی (Cohen DA. et al., 2006; Ding

جدول شماره :1مستندسازی شاخصهای محیطی مؤثر بر حضور و فعالیت نوجوانان در فضای شهری

مؤلفه

()Edwards et al., 2015

()Van Hecke et al., 2016

()Shearer & Walters, 2015

امنیت

()Gardsjord et al., 2014

)(Al Arasi, 2013

()Ding et al., 2011

(Commissioner for Children
)and Young People, 2011

()Duzenli et al., 2010

()Kato, 2009

()Shaftoe, 2008

(Hatzopoulos & Clancey,
)2007

جذابیت

P
P
P
P
P
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P
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P
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)(Byrne et al., 2006
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P
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()Hume et al., 2004
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وجود نظارت غیرمستقیم (چشمان خیابان)
کم بودن میزان جرم و جنایت
وجود عالئم و تابلوها در فضا
تنوع فعالیتها
وجود کاربریهای تفریحی
برگزاری جشنهای خیابانی
حضور نوازندههای موسیقی
برگزاری نمایشهای خیابانی
وجود امکانات ورزشی
وجود محوط ه بازی
وجود مرا کز خرید
وجود کاربریهای تجاری خرد
وجود اغذیه فروشیها
اختالط عملکردی
وجود دستفروشان
وجود چشماندازهای طبیعی
حضور آب و آبنماها
جذابیت پیادهروها
وجود بناهای قدیمی ،تاریخی و زیبا
وجود محدودیتهای ترافیکی
دسترسی و نزدیکی به پارک
اولویت به حرکت پیاده
وجود مسیر و امکان دوچرخهسواری
تنوع گزینههای رفتوآمد
دسترسی به حملونقل عمومی
نزدیکی به خانه /مدرسه
وجود فضا برای تنهایی و خلوتگزینی
عدم وجود نظارت مستقیم والدین و بزرگساالن
وجود آزادی و فرصتهای انتخاب
حضور همساالن
تنوع همساالن (جنسیتی ،اجتماعی و )...
وجود تعامالت اجتماعی بین همساالن
حس تعلق بهمکان
وجود پاتوق
امکان تماشا و دیدزدن دیگران
امکان مشارکت در فعالیتها و نگهداری فضا
نورپردازی شبانه
وجود فضاهای نشستن و مکث
راحتی محلهای نشستن
وجود سرویس بهداشتی
فواصل مناسب پیادهروی و دوچرخهسواری
گذرگاههای عرضی مناسب برای پیاده
عریض بودن پیادهروها
عدم وجود آلودگی صوتی
بهداشت خیابان
هوای سالم و تمیز
وجود فضای سبز ،گیاهان ،درختان و گلها
وجود سایه در گرما
آفتابگیری فضا در سرما
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()Owens, 2002
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 .3محدوده مطالعاتی
طبق یافتههای مطالعات پیشین ،از بین انواع فضاهای شهری،
خیابانها ( ،)Lynch, 1977: 189; Owens, 2002: 158به ویژه
خیابانهای تجاری_تفریحی (Duzenli et al., 2010: 202; Kato,
 )2009: 54; Owens, 2002: 159بیشترین جذابیت را برای نوجوانان
دارند .از سوی دیگر ،شرایط سنی و محدودیتهای خانوادگی این
ً
گروه سنی ،عمدتا آنها را به فضاهای با دسترسی محلی و نزدیک به
خانه یا مدرسه محدود میکند (;Cohen DA. et al., 2006: 1383
Hatzopoulos & Clancey, 2007: 7; Shaftoe, 2008: 44; Von
 .)Bredow, 2006: 14در پژوهش حاضر ،خیابان آزادی_ مرکز محله
رجاییشهر کرج _ به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب شد (تصویر
شماره .)2این خیابان ،یکی از مهمترین و سرزندهترین خیابانها
در سطح محله و شهر بــوده و عــاوه بر تأمین دسترسی به بافت
مسکونی محله ،بسیاری از کاربریهای مهم و جــاذب جمعیت
منطقه نیز در آن قرار دارند .همچنین وجود دبیرستانهای متعدد
دخترانه و پسرانه در مجاورت آن ،امکان حضور روزانه تعداد قابل
توجهی از نوجوانان را در سطح خیابان فراهم میکند.
 .4روش
ایــن پــژوهــش از نــوع کــاربــردی_تــوصــیــفــی و دارای رویــکــرد کمی
میباشد .تدوین چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش به روش
کتابخانهای و از طریق مطالعه و گردآوری دیدگاههای نظریهپردازان
متعدد تحقق یافته است .جمعآوری سایر اطالعات نیز به روش
پیمایشی و با ابزار پرسشنامه (از نوع بسته و تدوین شده در طیف
لیکرت 1پنج نقطهای) صورت گرفته که روایی آن به روش صوری

و پایایی آن به وسیله ضریب آلفای کرونباخ 2با مقدار  0/92تأیید
شده است (جــدول شماره .)2جامعه آمــاری شامل نوجوانان 12
تا  19ساله سا کن در محله رجاییشهر است که هفت هزار و 138
نفر هستند ( .)Statistical Center of Iran, 2011حجم نمون ه نیز
با فرمول کوکران 250 ،3نفر محاسبه شده و نمونهگیری به صورت
طبقهای_ متناسب با سن و جنسیت _ و انتخاب تصادفی افراد در
طبقات صورت گرفته است .تحلیل دادههــا نیز با استفاده از آمار
توصیفی و استنباطی (آزمون  tمستقل 4و رگرسیون چند متغیره) در
نرمافزار  SPSSV20صورت گرفته است.
 .5بحث و یافتهها
 .5.1یافتههای توصیفی
یافتهها حا کی از آن است که در مجموع ،از بین نوجوانان مورد
مطالعه11 ،درصد هرروز42 ،درصد چندبار در هفته و 32درصد از
ک بار در هفته برای فعالیتهای اختیاری و اجتماعی
آنان حداقل ی 
(غیرضروری) خود به این خیابان مراجعه میکنند .تعداد پسران در
ً
مراجعات روزانــه یا هفتگی بیشتر از دختران بوده و دختران غالبا
چند بار در هفته برای فعالیتهای مختلف به این خیابان میآیند
ً
(تصویر شماره .)3اوقات حضور و فعالیت آنها در خیابان نیز غالبا
شامل عصرها (48درصداز پسران و 34درصد از دختران) و شبها
(27درصد از پسران و 21درصد از دختران) است.
از نظر نوع فعالیت ،مشارکت پسران در فعالیتهای اجتماعی ،به
ویژه دیدار با دوستان بیشتر از دختران است .از بین فعالیتهای
اختیاری نیز ،دختران در مراجعه به خیابان برای تماشای ویترین شماره بیستوهفت
تابستان 1397
مــغــازههــا و خــریــد از پــســران پیشی گــرفــتـهانــد ،امــا تــعــداد پسران
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تصویر شماره :2نقشه موقعیت خیابان آزادی در محله رجاییشهر و منطقه هفت کرج
جدول شماره :2میزان آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی متغیرهای تحقیق
تعداد گویه

شاخص

آلفای کرونباخ

متغیرها
میزان و نحوه فعالیت در خیابان

4

مراتب مراجعه به فضا برای فعالیتهای غیرضروری
میزان مشارکت در انواع فعالیتهای غیرضروری
ساعات (اوقات) حضور و فعالیت در خیابان
همراهان فرد برای حضور و فعالیت در خیابان

0/89

سطح رضایت از کیفیتهای محیطی خیابان

50

شاخصهای جدول شماره 1

0/92/7

1 Likert Scale

2 Cronbach’s Alfa
3 Cochran
4 Independent t-Test

مراجعه کننده بــه پ ــارک ،سینما و یــا غذافروشیها بیشتر است
ً
(تصویر شماره .)4همراهان نوجوانان در فضا را نیز غالبا دوستان
لتــر ،خانوادهها
(43درصـ ــد) و یــا در رابــطــه بــا نــوجــوانــان خــردســا 
(30درصد) تشکیل میدهند.
میانگین رضایت نوجوانان از شاخصهای بررسی شده در خیابان
نیز از بسیارکم ( )1/02تا بسیار زیاد ( )4/72در تغییر است .بیشترین
رضایت آنان از نزدیکی خیابان به خانه و مدرسه آنها و وجود مرا کز

خرید و کاربریهای تجاری خردهفروشی در آن میباشد .کمترین
رضایت نیز از میزان امکانات ورزشی ،وجود آب و آبنماها و امکان
دوچــرخـهســواری در خیابان میباشد .در مجموع نیز میانگین
سطح رضایت نوجوانان از مؤلفههای محیطی خیابان ،به ترتیب
شامل امنیت ( ،)3/87دسترسی ( ،)3/12جذابیت (،)3/31
راحتی ( )2/99و آسایش ( )2/8است (تصویر شماره.)5

تصویر شماره :3میزان مراجعه و فعالیت دختران و پسران نوجوان در خیابان آزادی کرج
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تصویر شماره :5میانگین رضایت دختران و پسران نوجوان از مؤلفههای محیطی در خیابان آزادی کرج

 .5.2یافتههای استنباطی
ابتدا به منظور مقایسه جنسیتی میزان فعالیت و همچنین رضایت
نــوجــوانــان از مؤلفههای محیطی در خیابان آزادی ،از آزم ــون t
مستقل استفاده شده است (جدول شماره .)3نتایج این آزمون
نشان میدهد که در رابطه با سطح جذابیت خیابان ،علیرغم
وجود تفاوت میانگین در بین پسران و دختران ،مقدار  tبه دست

آم ــده مــعــنـیدار نــبــوده و بیانگر ایــن اســت کــه میانگین رضایت
دختران و پسران نوجوان از میزان جذابیت خیابان آزادی ،تفاوت
معنیداری با یکدیگر ندارد (به دلیل معنیداری باالتر از  .)0/05اما
بین سایر کیفیتهای محیطی و همچنین بین میزان فعالیت آنها
در خیابان ،این تفاوت جنسیتی معنیدار است.

جدول شماره :3مقایسه متغیرهای پژوهش براساس جنسیت نوجوانان
متغیرها
میزان مراجعه و فعالیت در خیابان آزادی

سطح رضایت نوجوانان از مولفههای محیطی در
خیابان آزادی

امنیت
جذابیت
دسترسی
راحتی
آسایش

جنسیت

میانگین

انحراف
معیار

پسر

3/6

0/942

دختر

3/31

0/937

پسر

3/9

0/470

دختر

3/84

0/651

پسر

3/16

0/307

دختر

3/08

0/344

پسر

3/39

0/303

دختر

3/24

0/308

پسر

3/32

0/565

دختر

2/66

0/581

پسر

2/93

0/417

دختر

2/67

0/507

با توجه به تفاوت معنیداری به دست آمده بین دختران و پسران
نوجوان ،میزان تأثیرگذاری مؤلفههای محیطی بر سطح فعالیت آنها
در خیابان ،به تفکیک گروه جنسی آنها بررسی شده است (جدول
شــمــاره .)4معنیدار بــودن آمــاره  Fدر خروجی اولیه هر دو گروه،
حا کی از وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
است .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده 1برای مدل رگرسیونی هر
گروه نشان میدهد که مجموعه مؤلفههای محیطی توانستهاند
43درصــد از فعالیت پسران و 75درصــد از فعالیت دختران را در
خیابان آزادی تبیین نمایند که در نوع خود سهم قابل توجهی
بوده و نشان از اعتبار و کارایی مدل نظری پژوهش دارد .بنابراین
57درص ــد از تغییرات متغیر وابسته در گــروه پسران و 25درصــد

مقدار t

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

واریانس

2/424

248

0/016

برابر

0/817

225/689

0/049

نابرابر

1/977

248

0/415

برابر

3/901

248

0/000

برابر

9/111

248

0/000

برابر

4/433

239/070

0/000

نابرابر

در گروه دختران ،مربوط به واریانس باقیمانده بوده و تحت تاثیر
عوامل و متغیرهای بررسی نشده ،پدید آمده است.
تأثیر و سهم هریک از متغیرهای مستقل در تبیین و پیشبینی
متغیر وابسته را نیز میتوان با بررسی ضرایب استاندارد 2سنجید
(جدول شماره .)4بر این اساس میتوان ادعا کرد که در گروه پسران،
مؤلفههای جذابیت (با ضریب  )0/683و راحتی ( )0/440ضریب
تأثیر قابل توجهی در در خیابان آزادی داشته و برای سایر مؤلفهها
ضریب تأثیر معنیداری به دست نیامد .در رابطه با دختران نیز ،شماره بیستوهفت
تابستان 1397
به ترتیب مؤلفههای جذابیت ( ،)0/722امنیت ( ،)0/430راحتی
ف ــص ــل ــن ــام ــه
( )0/307و آسایش ( )0/260تأثیرگذار بوده و برای مؤلفه دسترسی
علمی-پژوهشی
ضریب معنیداری به دست نیامد.
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متغیرها

دختران

پسران
B

Beta

Sig

B

Beta

Sig

-3/388

-

0/001

-1/332

-

0/036

امنیت

-0/032

-0/016

0/837

0/619

0/430

0/000

جذابیت

2/094

0/683

0/000

1/059

0/722

0/029

دسترسی

0/160

0/051

0/570

0/157

0/052

0/433

راحتی

0/234

0/440

0/012

0/495

0/307

0/000

-0/279

-0/123

0/284

0/480

0/260

0/022

مقدار ثابت
سطح رضایت از
مولفههای محیطی

آسایش

سایر اطالعات مدل رگرسیونی

F=19.784 (sig=0.000) A.R2= 0.431

F=77.042 (sig=0.000) A.R2= 0.754

 .6نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،با تمرکز بر گروه سنی نوجوان _ به عنوان یکی از
گروههای جا افتاده در مطالعات شهری کشورمان _ و با نگاهی ویژه
بر فعالیت آنها در فضاهای شهری مورد عالقهشان ،تالش شد تا در
تمایز با معدود پژوهشهای مشابه انجام شده ،با رویکرد کمی به

این مسئله پرداخته شده و از ا کتفای صرف به دادههای توصیفی
اجتناب گردد.
یافتههای توصیفی پــژوهــش حا کی از مراجعه بخش زی ــادی از
نوجوانان (85درص ــد) به صــورت روزانــه یا بین یک تا چند بار در
ً
هفته و غالبا در ساعات عصر یا شب به این خیابان است که به

1 Adjusted R Square: A.R2

2 Beta
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جدول شماره :4نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره به تفکیک گروه جنسی نوجوانان

نظر میرسد تا حد زیــادی متأثر از وضعیت مناسب آن به لحاظ
مجاورت با مدرسه و محل سکونت نوجوانان باشد .در مجموع نیز
تعداد پسران در مراجعات روزانه یا هفتگی بیشتر از دختران بوده
و این تفاوت در تحلیل استنباطی نیز با سطح اطمینان 99درصد
معنیدار به دست آمده که علیرغم وجود تفاوتهای فرهنگی ،با
یافتههای برخی از مطالعات خارجی (مانند ;Hume et al., 2004
 )Van Hecke et al., 2016همسو است .همراهان نوجوانان در فضا_
به ویژه نوجوانان بزرگتر _ را نیز غالبا دوستان آنها تشکیل میدهند.
بایرن 1و همکارانش نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند
که نوجوانان بزرگتر بیشتر به گذراندن اوقات فراغت خود با دوستان
و دوری از خانواده تمایل دارند .در واقع این گروه سنی حتی ا گر با
والدین خود نیز به فضا مراجعه کنند (،)Byrne et al., 2006: viii
طبق یافتههای دوزنلی 2و همکارانش ،همواره تالش میکنند از
بخشی از خیابان استفاده کنند که از دید والدین و بزرگساالن دور
باشد (.)Duzenli et al., 2010: 14
َ
3
از نظر نوع فعالیت نیز همسو با یافتههای ال آراســی  ،یافتههای
ایــن پژوهش نیز نشان میدهد ،پسران بیشتر از دختران برای
دی ــدار بــا دوســتــان یــا رفتن بــه پ ــارک ،سینما و غــذافــروشـیهــا به
خیابان مراجعه میکنند ،در عوض دختران در مراجعه به خیابان
برای تماشای ویترین مغازهها و خرید از پسران پیشی گرفتهاند
( .)Al Arasi, 2013نکته قابل توجه دیگر این است که در هر دو
گروه ،مراجعه به خیابان برای تماشای مغازهها بیشتر از مراجعه
برای خرید است .این مسئله را میتوان با توجه به عدم استقالل
شماره بیستوهفت مالی این گروه سنی و وابستگی آنها به والدین خود در این زمینه
تابستان  )Byrne et al., 2006: vii; Kato, 2009: 52 & 58( 1397توجیه نمود .در
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه واقع در تأیید یافتههای مطالعات پیشین ،بخش قابل توجهی از
علمی-پژوهشی
فعالیت نوجوانان در خیابانهای تجاری_تفریحی در سراسر دنیا را
ً
چرخیدن در خیابان ،4تماشای ویترین مغازهها و صرفا مالقات و
پرسهزنی با دوستان (بدون صرف پول) تشکیل میدهد (Byrne
et al., 2006; Kato, 2009; Owens, 2002; Shearer & Walters,
 )2015و بین دختران و پسران نیز تفاوتی در زمینه این تمایل وجود
ندارد (.)Duzenli et al., 2010: 214
تحلیل رگرسیونی متغیرهای پژوهش نیز نشان میدهد که سطح
ً
رضایت پسران نوجوان از مؤلفههای محیطی خیابان ،مجموعا
قابلیت پیشبینی 43درصــد از فعالیت آنها در خیابان را دارد اما
در رابطه با دختران این مقدار به 75درصــد رسیده است .عالوه
بر این ،در ارتباط با پسران ،جذابیت خیابان و در ادامه احساس
راحتی آنها در خیابان ،بیشترین تأثیر را بر فعالیت آنها دارد .اما
در ارتباط با دختران ،عالوه بر مــوارد بیان شده ،تأمین امنیت و
آسایش آنها در فضا نیز اهمیت داشته و بر سطح فعالیت آنها تأثیر
میگذارد .این مسئله نمایانگر اولویت مؤلفه جذابیت و تأثیر قابل
توجه آن بر فعالیت هر دو گــروه بــوده (همان طور که در آزمــون t
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نیز تفاوت معنیداری بین دختران و پسران در این زمینه یافت
نشد) و همراستا با یافتههای ادواردز 5و همکارانش در بررسی
فعالیت نوجوانان در پارکهای شهر جرالدتون 6است (Edwards
 .)et al., 2015: 21همچنین نمایانگر توجه بیشتر نوجوانان (فار غ
از جنسیت آنها) به جذابیتهای خیابان (به ویژه جذابیتهای
مختلف جــاذب
عــمــلــکــردی ،شــامــل فعالیتها و کــاربــریهــای
ِ
جمعیت) نسبت به آسایش کالبدی فراهم شده در آن میباشد که
میتوان آن را با نتایج برخی از مطالعات پیشین (مانند Al Arasi,
;2013; Commissioner for Children and Young People, 2011
 )Owens, 2002که سرگرمکنندگی و فعالبودن فضا ،تنوع فعالیتها
و وجود جذابیتهای تفریحی را مهمترین دالیل گرایش نوجوانان
به فضا میداند ،همسو دانست.
در ارتباط با تأثیر مؤلفه راحتی خیابان بر فعالیت نوجوانان نیز ،با در
نظر گرفتن شاخصهای قرار گرفته در این مؤلفه (جدول شماره)1
مـیتــوان از یک سو علت آن را در مطالعات نظری بررسی شده
(Byrne et al., 2006; Duzenli et al., 2010; Shaftoe, 2008; Von
 )Bredow, 2006مبنی بر اهمیت وقتگذرانی و همراهی با دوستان
در سنین نوجوانی ،جستوجو نمود و از سوی دیگر آن را همسو
با یافتههای پژوهش اخیر ( )Van Hecke et al., 2016مبنی بر تأثیر
قابل توجه راحتی و صمیمیت فضا بر فعالیت نوجوانان در فضا
دانست .عالو ه بر این ،ضمن عدم معنیداری ضریب تأثیر به دست
آمده برای مؤلفه دسترسی (فار غ از جنسیت نوجوانان) که با نتایج
برخی از مطالعات پیشین (مانند Ding et al., 2011; Hume et al.,
 )2004; Van Hecke et al., 2016مغایرت دارد ،بررسیها و مطالعات
بیشتری را میطلبد .در ارتباط با دو مؤلفه امنیت و آسایش نیز تنها
برای گروه دختران ،تأثیر معنیداری به دست آمد .این مسئله با
یافتههای سایرین (مانند Gardsjord et al., 2014; Van Hecke et
 )al., 2016مبنی بر اهمیت امنیت در فعالیت نوجوانان ،و همچنین
یافتههای هــیــوم 7و همکارانش مبنی بــر تأثیر بیشتر آســایــش و
شاخصهای آن همچون سایهاندازی فضا ،وجود فضای سبز و ...
بر فعالیت دختران نوجوان در فضاهای شهری ملبورن (Hume et
 )al., 2004: 14همسو است.
در مجموع در تأیید مطالعات نظری مطرح شده و بخش قابل
توجهی از یافتههای پژوهشهای پیشین ،میتوان ادعا کرد که با
وجود تفاوتهای فرهنگی ،کالبدی و اجتماعی موجود بین کشور
ما با کشورهای غربی ،برای نوجوانان ایرانی نیز آنچه بیش از همه
در جذب آنها به حضور و فعالیت در فضای شهری اهمیت دارد،
جذابیت و هیجانانگیزی فضاست و برخالف سایر گروههای سنی،
میزان آسایش فضا اهمیت کمتری برای آنان ،به ویژه برای پسران
نوجوان دارد .در واقع آنها بیش از آن که برای رفع خستگی یا آسودگی
به فضا بیایند ،برای تخلیه انرژی و هیجان خود و برقراری روابط با
دوستان و همساالنشان به فضا مراجعه میکنند .بنابراین نیازمند
فضایی هرچند دور یا غیر برنامهریزی شده ،اما مهیج و صمیمی
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 ضمن کاهش دلبستگی و،هستند و نادیده گرفتن این نیاز آنها
 میتواند گرایش آنها را به گذراندن،فعالیت آنها در فضاهای شهری
اوقات فراغت خود در خانه و فضای مجازی اینترنت افزایش داده و
 بنابراین اولویت برنامهریزان.رشد اجتماعی آنها را به خطر بیندازد
و طراحان شهری در خلق فضاهای دوستدار نوجوان میبایست
افزایش جذابیتهای عملکردی و کالبدی موجود در فضا (همچون
) و...  کاربریهای فرهنگی_تفریحی و،مراسم و برنامههای جمعی
 راحت و امن برای گردهمایی این،سپس تأمین بستری صمیمی
گروه سنی با دوستان و همساالن خود در فضا (همچون پاتوقهای
 اما الزمــه این تغییرات قبل از هرچیز تغییر.) باشد... مناسب و
 برنامهریزان و طراحان شهری کشورمان،رویکرد سیاستگذاران
در مسائل اجرایی و توجه آنها به نیازها و روحیات گروههای سنی
.خاص همچون کودکان و نوجوانان است
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