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چکیده
امروزه پرداختن به موضوع حضور جوانان در فضاهای شهری و ارتباط آن با مؤلفههای معماری بسیار با اهمیت است.
دستیابی به نقش این عناصر در افزایش حضور جوانان در معابر ،گام مهمی برای کاهش مشکالت جوانان خواهد بود.
تقویت حضور جوانان ،ضمن ایجاد تعامل با سایر شهروندان ،زمینه استفاده از این فرصت ارزشمند به منظور برنامهریزی
اوقات فراغت جوانان و افزایش سرزندگی شهروندان در فضاهای شهری خواهد بود .مهمترین هدف این پژوهش ،ارزیابی
تأثیر عناصر کالبدی معماری از جمله فرم و شکل نمای بناهای مجاور معابر شهری ،رنگ بدنهها ،نوع کفسازی ،مبلمان،
تنوع کاربری ،محل قرارگیری و شکل باغچهها و آبنماها و  ...بر میزان حضور جوانان در فضاهای شهری و به ویژه معابر
است .این تحقیق از نقطه نظر هدف بیرونی از گونه کاربردی است .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده
و دیدگاه  400نفر از شهروندان شامل سا کنان ،کسبه و رهگذران ،با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته ،برداشت
شده است .این برداشتها با استفاده از تحلیلهای آماری در نرمافزار  SPSS v.24اولویتبندی گردیدند .در ادامه با روش
تجزیه و تحلیل عاملی ،محتوا و بار عاملی پرسشهای موجود در هر یک از مؤلفهها ارائه گردیده است .بر مبنای نتـایج
حاصل از تجزیه و تحلیل دادههــا ،مهمترین مؤلفهها از نظـر پاسـخ دهنـدگان دستهبندی شد .یافتههای تحقیق نشان
میدهد ،عناصر مبلمان شهری بـا ضـریب همبسـتگی  ./64در مقایسه با مؤلفههای خدمات عمومی و رفاهی ،محیطی،
ویژگیهای عملکردی ،مؤلفههای ایمنی و امنیت ،تنوع فضایی ،کالبدی و مؤلفههای انعطاف پذیری ،بیشترین تأثیر را بر
افزایش حضور جوانان در خیابان عفیفآباد شیراز داشتهاند .همچنین مشخص گردید ،توجه به نظافت و پا کیزگی محیط و
دسترسی به خدمات عمومی ،مهمترین عوامل مورد توجه جوانان حاضر در خیابان عفیفآباد به منظور انگیزه حضور آنان
در معابر شهری بوده است.
واژ گان کلیدی :عوامل محیطی و کالبدی ،حضور ،جوانان ،معابر شهری ،خیابان عفیفآباد.

 1این مقاله برگرفته از بخشی از رساله دکتری علی مصلی نژاد با عنوان"بازخوانی معیارهای سرزندگی در معماری معابر شیراز" با راهنمایی خسرو موحد در گروه معماری
دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز است.
 2نویسنده مسئول مقالهKhmovahed1@yahoo.com :
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ارزیابی عوامل محیطی و کالبدی بر
میزان حضور جوانان در معابر شهری

 .1مقدمه
معابر شهری یکی از مهمترین فضاهای شهری هستند که از دیرباز
کانون اصلی حضور اجتماعی شهروندان به ویــژه جوانان 1بوده
است .جوانان میتوانند با حضور هدفمند خود در این فضاها بر
پویایی و نشاط آن بیفزایند.
امــروزه جایگاه اینگونه فضاها که دارای ظرفیت مناسبی برای
افزایش تعامالت اجتماعی مردم به ویژه جوانان هستند ،کمتر
مــورد توجه قــرار گرفته اســت .همین امــر موجب بــروز بسیاری از
مشکالت برای خانوادهها و جوانان گردیده است .عدم مدیریت
هیجان و انــرژی بالقوه جوانان ،عدم ایجاد ارتباط با دوستان و
خانواده ،پرخاشگری و بروز رفتارهای ناهنجار در محیط خانواده و
اجتماع ،بخشی از این مسائل هستند).(Tondnevis, 1999
2
تقویت حــضــور جــوانــان در فــضــاهــای شــهــری بــه وی ــژه مــعــابــر و
خیابانهای اصلی شهر ،عــرص ـهای را بــرای وقــوع رویــدادهــای
اجتماعی ،فرهنگی ،ایــجــاد خــاطــره و بیان احساسات جمعی
جوانان به وجود میآورد .در این میان معابر شهری ،از مهمترین
فضاهای شهری هستند که با توجه به مؤلفههای کیفیت محیط
و ویژگیهای کالبدی مناسب ،میتوانند جــوانــان را به حضور
قویتر در شهر ترغیب نمایند .الزمه سرزندگی این فضاها حضور
گروههای مختلف اجتماعی برای گذراندن اوقات فراغت و سایر
فعالیتهای اجتماعی اســت .در بین این گروههای اجتماعی،
جوانان از اهمیت ویژهای برخوردارند؛ چرا که آنان حضور ملموسی
در فضاهای عمومیشهر دارند و حیات اجتماعی شهر نیز از حضور
آنان تأثیر میپذیرد).(Alikhah & Shadmanfaat, 2017
پژوهشهای متعددی به منظور ارتقای سرزندگی و حضورپذیری
فضاهای شهری انجام شــده اســت امــا در هیچ کــدام به صورت
مشخص تأثیر عوامل محیطی و کالبدی و اولویتبندی این عوامل
به منظور تقویت و یا تضعیف حضور جوانان در معابر شهر ،بررسی
نگردیده است .شناسایی و اولویتبندی این عوامل گام مهمی در
راستای استفاده طراحان ،معماران و برنامهریزان مدیریت شهری
به منظور به کارگیری این مؤلفهها در معماری معابر خواهد بود.
این پژوهش بر آن است تا ضمن بررسی ،اولویتبندی و ارزیابی
عوامل محیطی و کالبدی مؤثر در تقویت حضور جوانان در فضاهای
شهری ،با ارائه مدلی مفهومی ،پیشنهادهایی را در راستای نحوه
تقویت و افزایش حضور جوانان در فضای مورد مطالعه تحقیق ارائه
نماید .دستیابی به مؤلفههای کیفیت محیطی و عناصر کالبدی
به ویژه در حوزه معماری باعث میشود تا طراحی معابر شهری
انطباق بیشتری با خواستههای مخاطبان خود داشته باشد .با
توجه به تمرکز این مطالعه بر روی جوانان و حضور آنان در معابر
و خیابانهای شهر ،همچنین توجه به دیدگاه آنان در راستای
پاسخدهی محیطهای شهری به این خواستهها ،رویکرد تازهای
به نگرش طراحی فضاهای شهری و به ویژه معابر خواهد بود .این
پژوهش کاربردی ،توجه به مهمترین عنصر موجود در محیط یعنی
انسان را هدف خود قرار داده و با بررسی خواستههای جوانان از
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حضور در معابر شهر آن هم با مشخص کردن عوامل محیطی و
کالبدی تأثیرگزار در این حوزه ،در صدد است تا مؤلفههایی را برای
طراحی معابری حضورپذیر و پاسخده در اختیار طراحان ،معماران
و دستاندرکاران طراحی معابر شهری قرار دهد.
پژوهشهای متعددی در زمینه نقش جوانان در فضای شهری و
همچنین نقش عناصر محیطی و کالبدی معماری در این راستا
انجام گرفته است که در زیر به طور خالصه به برخی از آنها اشاره
میشود.
یافتهها حا کی از آن است که بیشترین رضایت نوجوانان از نزدیکی
خیابان آزادی به مــدارس آنها ،وجود مرا کز خرید و کاربریهای
تجاری خــردهفــروشــی در آن و مناسب بــودن نــورپــردازی شبانه
خیابان است .همچنین کمترین رضایت از وجود امکانات ورزشی،
آب و آبنماها ،مسیرهای دوچرخه و امکان مشارکت در فعالیتها
یا نگهداری خیابان بوده است .به عالوه ،هشت عامل در عملکرد
و پاسخدهی 3فضا مؤثرند که جذابیت و پویایی ،آرامش و آسایش و
صمیمیت و خودمانی بودن این خیابان ،بیشترین تأثیر را در این
خصوص دارند).(Habibi & Behnamifard, 2015
بنــمــا و مبلمان
وجــود فضاهای سبز طــراحــی شــده بــه هــمــراه آ 
شهری ،شرایط حضورپذیری شهروندان را فراهم آورده و در عین
حــال امکان رهــا شــدن از ترافیک شدید خــودروهــا در پیرامون
فضای شهری تا حد زیادی میسر میشود.(Feizi & Asadpour,
)2013فضاها در بیشتر موارد مطابق با نیازها ،عالئق و ویژگیهای
استفادهكنندگان نبوده و همین امر موجب عدم هماهنگی و تعلق
بین فرد و محیط و عدم استفاده صحیح و مناسب از سوی مردم
به خصوص جوانان میشود .همچنین ارتقای کیفی فضاهای باز
شهری براساس ضوابط طراحی و نیازهای جسمی و روانی افراد (به
ً
خصوص جوانان) و توجه به زمان استفاده از این فضاها که ا کثرا
در تابستان و ایام فراغت مورد استفاده قرار میگیرند ،در تقویت
حضور جوانان مؤثر هستند).(Falahat & Kalami, 2008
در پژوهشی دیگر نیز وجود فضاهای سبز ،کافیشاپها و اغذیه
فروشیها در افزایش حضور جوانان در معابر مؤثر ارزیابی شدهاند
).(Alikhah & Shadmanfaat, 2017
مناسب نبودن عرض پیادهرو ،کمبود فضاهای جمعی برای مکث
و سکون و گردهمایی ،کمبود جای نشستن ،نبود فعالیت در شب
و روزهای تعطیل ،ازدحام سوارهرو و شرایط کالبدی نامناسب از
مهمترین دالیل عدم برقراری تعامالت اجتماعی و حضور مردم در
خیابان مالصدرای شهر شیراز هستند).(Lotfi et al., 2014
فضای اجتماعی شهر ،تأثیر مثبت و معناداری بر سبک گذران
فراغت جوانان دارد).(Zahed Zahedani & Azizi, 2012
وجود امکانات تفریحی ،تنوع فعالیتها ،وجود غرفههای موقت
خیابانی ،دسترسی مناسب و لزوم پرسش از جوانان برای روشن
شــدن نیازهای آنــان بــرای حضور در فضای شهری ،مهمترین
عوامل به منظور تقویت حضور جوانان در فضاهای شهری است
).(Vallely, 2004: 54-62
وجود فضاهای ورزشی و تفریحی ،امکان حضور دختران و پسران
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جــوان ،مشارکت ،کیفیت مناسب فضا ،ایجاد ارتباط و تعامل
با مــردم ،امکانات شستوشو ،حضور جوانان دارای معلولیت و
امکان دسترسی به خدمات عمومی و اصلی از مهمترین نیازهای
جوانان در فضاهای شهری است ).(UN-Hq, Kenya, 2016
پژوهش دیگری در این حوزه نشان میدهد که به واسطه انجام
دادن فعالیتهای جدید و متناسب با معنا و تاریخ خیابان ولیعصر
در تهران ،به تدریج حس تعلق افراد نسبت به فضا زیاد شده و به
حس مکان تبدیل میشود و در نتیجه تداوم و سرزندگی خیابان و
فضای شهری تضمین میشود).(Mortaz Mehrbani et al., 2015
با توجه به مسئله تحقیق ،سئواالت اصلی این پژوهش شامل
موارد زیر هستند:
عــوامــل محیطی و کالبدی مــؤثــر بــر افــزایــش حــضــور جــوانــان در
فضاهای شهری به ویژه معابر شهر کدامند؟
واین مؤلفهها چگونه میتوانند بر افزایش حضور جوانان در معابر
شهر ،به ویژه خیابان مورد مطالعه این پژوهش تأثیرگذار باشند؟
با توجه به سئواالت فوق و روند پژوهش ،فرضیات زیر برای این
پژوهش ارائه گردیده است:
به نظر میرسد عوامل محیطی و کالبدی شهر از جمله پا کیزگی و
نبود بوی بد ،وجود صندلی برای نشستن و قرارگیری میز و صندلی
کافهها و رستورانها در طول شبانهروز در پیادهرو میتوانند بر
میزان حضور جوانان در فضاهای شهری تأثیرگذار باشند.
به نظر میرسد در نظر گرفتن نقش عوامل محیطی و کالبدی شهر
در طراحی فضاهای شهری ،از طریق تقویت عناصر مبلمان شهری
و ویژگیهای محیطی میتوانند موجب افزایش حضور جوانان در
معابر شهری شوند.

 .2.2حضورپذیری در فضاهای شهری
بررسی مؤلفههای کیفیت محیطی و عملکردی طراحی معماری
معابر به منظور افزایش حضور جوانان در معابر شهری در این
تحقیق مــورد توجه قــرار گرفته اســت .در ایــن راستا و به منظور
بررسی میزان و چگونگی این تأثیر بر حضورپذیری و سرزندگی
فضای شهری میتوان به مطالعات گلکار 1اشاره کرد .مطالعات
لنارد 2و مطالعات لینچ 3نیز از این دستهاند.
دو تــن از مــشــهــورتــریــن افـ ــرادی کــه ب ـ ه ط ــور خ ــاص بــه مــوضــوع
حضورپذیری پرداختهاند ،جیکوبز 4و لینچ هستند .جیکوبز چهار
شرط اصلی را بــرای خلق تنوع در معابر شهری و نواحی شهری
ً
و درنتیجه افزایش حضور و سرزندگی بیان میکند -1 :ترجیحا
محدوده دارای بیش از دو کارکرد اصلی باشد -2 ،غالب بلوکها
کوتاه باشند -3 ،منطقه ترکیبی از ساختمانهایی با سن و شرایط
متفاوت باشد و  -4ترا کم و فشردگی کافی مردم صرفنظر از علت
حضورشان وجود داشته باشد.
پامیر،5عوامل تأثیرگذار بر یک مکان عمومی موفق و سرزنده را
اینگونه معرفی کــرده اســت :جایگاه یک فضای عمومی موفق
بایستی به گونهای باشد که پذیرای جمع کثیری از افراد باشد.
همچنین در نزدیکی مرا کز خردهفروشی باشد ،ب ه گونهای که
جاذب و تولیدکننده فعالیت پیاده گردد .این مضمون بیانگر لزوم
وجود تنوع عملکردی و کاربری در طراحی معابر است.(Paumier,
)2007طراحی یک مکان باید ظرفیت فضا را برای جذب فعالیتها
افزایش دهد .در این رابطه میتوان به مواردی مانند نشیمنگاه
مناسب ،کاربری منعطف ،راحتی و کیفیت باالی طراحی در عین
سادگی اشاره نمود).(Khasto & Saeedi Rezvani, 2010
محمودی و همکاران نیز با تمرکز بر روی مناطق تاریخی شهر
کواالالمپور ،مشخصات فیزیکی معابر نواحی یاد شده را که بیارتباط
با این پژوهش نیز نیستند ،تعیین و ارزیابی کردهاند .مؤلفههایی
چون کیفیت کفسازی ،فضای نشستن ،سایهبان ،نورپردازی،
تابلوها و عالئم ،فضای سبز ،مجسمه و آبنما ،هماهنگی بین نما
و شکل ساختمانها ،امکانات مورد نیاز معلوالن و افــراد ناتوان
جسمی و حرکتی ،فضای پارکینگ ،دسترسی ،نظافت و نگهداری
فضای معبر و حملونقل و دسترسی بیشترین نقش را در تقویت
حضور افــراد به ویــژه جوانان داشتهاند.(Mohammadi et al.,
)2015
یکی از مؤلفههای طراحی معابر شهری ،حضورپذیری ،سرزندگی
و نشاط آن است .حیات و زندگی فرد در میان جمع بودن است
و آنچه به یک فضا زندگی میبخشد ،مردم و حضور فعال و پرشور
Golkar
Lennard
Lynch
Jacobs
Paumier

1
2
3
4
5
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 .2مبانی نظری
 .2.1جایگاه عوامل محیطی و کالبدی معماری در طراحی معابر
شهری
معابر و خیابانهای شهری به وسیله عناصر محدودکننده و مستقر
در آن قابل شناسایی هستند و شخصیت آنها تابع چگونگی و
نظم حا کم بین این عناصر است .مراد از کالبد فضای عمومی در
این پژوهش همان عناصر و اجزای كالبدی تشکیل دهنده معبر
شهری هستند که عبارتند از :کف ،بدنه ،سقف و عناصر مستقر
در خیابان از جمله مبلمان شهری و پوشش گیاهی .هدف
طراحی شهری تبدیل نیازهای فضایی_رفتاری مردم به فضای
کالبدی مناسب اسـ ــت) .(Bahreini, 2007فضاهای باز عمومی
به عنوان یكی از مهمترین محصوالت طراحی شهری باید بتواند
نیازها و توقعات استفادهكنندگانش را برآورد ه كند و در صورتی كه
نتیجه كار طراحی شهری نتواند نیاز به امنیت استفادهكنندگان
از فضاها را ارضا كند ،فضاهایی در شهر خلق میشوند که مردم
در آنها احساس امنیت نمیکنند و زمینه بروز رفتارهای نابهنجار
و جرایم شهری فراهم میشود).(Akbari & Pak Bonyan, 2012
كیفیت یك فضای شهری از برآیند مؤلفـههـایی حاصـل میشود
كه با شناسایی كاركردها و تأثیرات مناسـب هـر یك از آنها بر فضا
یتـوان راهكارهـایی بـرای بهبـود كیفیت فضاهای شـهری ارائـه
مـ 

داد) .(Alipour et al., 2012در جــدول شــمــاره ،1به مهمترین
معیارها و عناصر تأثیرگذار در ایجاد فضاهای شهری سرزنده از
دیدگاه صاحبنظران اشاره شده است.

جدول شماره :1معیارها و عناصر تأثیرگذار ایجاد فضاهای شهری سرزنده از دیدگاه صاحب نظران
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صاحبنظر

معیارها و عناصر تأثیر گذار

)Jacobs(1961

فعالیتها و كاربردهای مختلط و مختلف ،قابلیت دسترسی ،انعطاف پذیر بودن ،بلوكهای شهری كوتاه ،ضرورت وجود
ساختمانهای قدیمی ،پیادهروها عامل ایجاد امنیت و تقویت تعامالت اجتماعی

)Calvino(1989

مقیاس ،گذشته تاریخی ،خاطرهانگیزی

)Raskin(1974

وحدت ،مقیاس ،وزن ،ریتم ،اصالت ،تناسب ،تسلسل ،تركیب

)Bentley et al.(2003

تنوع ،انعطاف پذیری ،فرم ،حق انتخاب

)Bahreini(2007

مبلمان شهری و پوشش گیاهی

)Mojtahed Sistani(2008

ایمنی و امنیت ،کنترل ورود وسایل نقلیه به پیادهرو

)Khasto & Saeedi Rezvani, (2010

فضاهایی برای نقاشی دیواری ،اسکیت و موسیقی ،تئاتر خیابانی ،ورزش ،بازی کودکان ،کیوسکهای روزنامهفروشی و
اطالعرسانی ،مرا کز شبانهروزی  ATMو سرویسهای بهداشتی ،کف و جدارهها ،آبنما و باغچه

)Pakzad(2003

تنوع ،پیوستگی و هماهنگی جدارهها ،عدم وجود اغتشاش بصری در جدارهها ،زمینهسازی برای حضور اقشار مختلف،
رستورانها ،کافهها ،انواع اغذیهفروشیها ،سینما ،تئاتر ،بازیهای کامپیوتری برای کودکان و ...

)Rezaei(2006

اتصال و ارتباط فضایی جدارهها و کف ،تناسبات بصری

)Echenique et al.(1972

دسترسی ،دسترسی به افــراد ،دسترسی به فعالیتها ،دسترسی به کاالها و منابع  ،دسترسی به اما کن و اطالعات

)Alexander(1977

انطباق کاربری با فعالیت

)Tibalds(1992

کف و جداره ،عدم وجود اختالف سطح و مانع ،تنوع ،تضاد ،وحدت و پیوستگی جداره ها

)Hass-Khao(1993

دسترسی ،امن و راحت برای حضور گروههای مختلف اجتماعی ،برقراری تعامالت اجتماعی و انجام فعالیتهای اختیاری،
سنگفرش خیابان ،مبلمان

)Lennard(1993

طراحی مناسب فضاهای نشستن ،دسترسی ،حس تعلق و محصوریت بصری ،حس لذت از زمان حال ،پیچیدگی و تنوع
ساختمانها

)Lynch(1997

تناسب ،دسترسی ،نظارت و اختیار ،کارایی و عدالت

)Jaskiewicz(1999

زیبایی ،محصوریــت ،پیچیدگی شــبکه گــذر ،آمیختگــی ســاختمانها بــا فضــا ،پیچیدگــی فضاها ،تنــوع خط لبه بام یا اجزای
الحاقی بدنه و پوشــاننده گذر ،فضای حفاظتــی یا مرزبندی ،سایه درختان ،شــفافیت

)Andren(1999

حس مکان ،امنیت محیط ،ایمنی عابران پیاده ،مقیاس انسانی ،آرامش روحی و روانی ،رابطه انسان و محیط ،مالحظات
زیست محیطی ،اقلیمی و پایداری ،برخوردهای اجتماعی ،تنوع ،مشارکت

)Paumier(2007

مغازههای خردهفروشی ،رستورانها و کافهها

)Chapman(2007

تنوع ،فعالیت شبانهروزی

)Mahmoudi et al.(2015

کف ،فضای نشستن ،سایهبانها ،جدارهها ،باغچه و فضای سبز ،مجسمه و آبنما ،نما ،فرم ،پارکینگ،

)Sun et al.(2016

دسترسی به ایستگاههای حملونقل عمومی و مترو ،کاربری زمین

)Ernawati(2016

کیفیت امکانات پیادهرو ،زیبایی ،کیفیت فضای سبز ،حضور فعالیتهای انسانی ،ایمنی

و نشاط آنها در فضاست) .(Pakzad, 2014دو کیفیت مهم که
منجر به سرزندگی معابر شهری میشوند ،تنوع و نفوذپذیری این
فضاهاست .هرچقدر که رویدادهای درون معابر شهری متنوعتر
باشند ،میتوانند جــاذب فعالیتها و گــروههــای متنوعتری در
زمانهای متفاوت باشند .در مقابل بــرای آن که همواره توجه
به سمت حیات جمعی معطوف شــود ،میبایستی بدنههایی
پیوسته ،هماهنگ و بــدون اغتشاش داشته بــاشــیــم.(Pakzad,
) 2014: 282محیط کــالــبــدی مــنــاســب ،خــودب ـهخــود بــه ایجاد
سرزندگی میانجامد) .(Golkar, 2007برای دست یافتن به شهری
زنده و یا سرزندگی در محیط شهر ،باید مکانها و موقعیتهایی
بــرای ایجاد تجربههای دوستداشتنی فراهم آورد.(Lennard,
) 1998تنوع فعالیتهایی که در یک مکان در  24ساعت در روز
رخ میدهد ،شاخصی از سرزندگی مکان است).(Chapman, 2007
ً
اساسا هیچ فضای کالبدیای از نظر مردم درست به نظر نمیرسد

مگر آن که با فضای جامعه (که با فعالیتها و گروههای انسانی
تعریف میشود) قابل انطباق باشد( .)Alexander, 1977استقرار
کاربریهای مرتبط با اوقــات فراغت در سرزنده نمودن خیابان
شهری بسیار کاراست .کاربریهایی از قبیل رستورانها ،کافهها،
انواع اغذیهفروشیها ،سینما ،تئاتر ،بازیهای کامپیوتری برای
ن دســت هــســتــنــد) .(Pakzad, 2014جیکوبز
کــودکــان و  ...از ای ـ 
مدعی بــود که شهرهای سالم و با نشاط ،شهرهایی ارگانیک،
خودجوش و خوشاقبالاند .آنها بر پایه پویایی و تنوع اقتصادی
و انسانی ،معماری ،جمعیتهای مترا کم و اختالط کاربریها
میبالند .او پویایی و احساس زنــده بــودن شهر را در گــرو مرا کز
شهری پیچیده ،مترا کم و پــرازدحــام دانسته و بــه آث ــار مثبت
اقتصادی_اجتماعی و روانی_عاطفی ای 
ن گونه مرا کز اشاره میکند.
) (Habibi & Behnamifard, 2015با توجه به دیدگاههای بیان
شده ،مجموعهای از معیارهای کیفی و عملکردی برای افزایش

حضورپذیری در فضاهای شهری باید مد نظر قرار گیرند .بدیهی
اســت نــمــود ایــن معیارها در طــراحــی معماری معبر بــه عنوان
زمــیـنـهای کــه تمام اتــفــاقــات از پیش تعیین نشده در آن روی
جدارهها ،کف ،نما و خط
میدهد ،از طراحی عناصر کالبدی در

آسمان گرفته تا طراحی جزئیات معماری معبر مانند طراحی
باغچهها ،لبهها ،آبنما ،کفسازی و  ...باید مورد توجه طراحان
و معماران قرار گیرد.
 .2.3معابر و خیابانهای شهری
خیابانهای شهری مکانهایی پرجنبوجوش هستند که
ی دادهان ــد .خیابان به
تعامالت اجتماعی زیــادی را در خود جا 
مثابه فضای شهری و عنصری اساسی از ساخت فضایی شهر
اســت ) .(Tavasoli & Bonyadi, 1992از دیــد عملکردگرایان،
خیابان فضایی ارتباطی است که جهت دهنده ،تقسیمکننده و
تقویتکننده ساختار شهر است .جیکوبز درباره اهمیت خیابان
چنین مـیگــویــد :فکر ک ــردن بــه شهر یعنی بــه تصویر درآوردن

ً
خیابانهای آن) .(Jacobs, 1961احتماال مفهوم خیابان برای
نخستین بار به وسیله ویترویوس 1معمار روم باستان به کار گرفته
شده است .در فرهنگهای مختلف و در طی زمانهای متفاوت
تغییراتی داشــتــه و شکل کــارکــردی و کالبدی آن تفاوتهایی
داشته است .خیابان تنها کالبدی برای استفاده عموم نیست،
بلکه تجلی حیات در جامعه شهری است؛ درواقــع خیابان ویژه
ً
اشخاصی است که قبال به مقصد رسیدهاند.(Aminzadeh & Daei
)Nejad, 2002
از دیرباز خیابانها برای دیدار ،مــراوده ،گذراندن اوقات فراغت،
دادوستد و همچنین تردد مردم مورد استفاده مردم قرار میگرفته
اســت ) .(Moeini, 2011بــراســاس مبانی نــظــری بــیــان شــده و
پـژـوهـشه�اـی پیشین همچنین معیارهای اســتــخــراج شــده از
جدول شماره ،1مؤلفههای کالبدی معماری که در افزایش حضور
مردم به ویژه جوانان در معابر شهری مؤثرند ،در جدول شماره،2
تقسیمبندی شــده و در ایــن پژوهش مــورد استفاده قــرار گرفته
است.

ردیف

مؤلفهها

1

ایجاد عقبنشینی و ایجاد فضاهای مناسب برای توقف ،نشستن و دیدن ویترین مغازهها

2

سرپوشیده کردن جدولها در طول خیابان

3

وجود صندلی برای نشستن

4

قرارگیری میز و صندلی کافهها و رستورانها در طول شبانهروز در پیادهرو

5

وجود فضاهای سبز و ورزشی و تفریحی

6

وجود آبنما و یا حوض آب در پیادهرو

7

وجود مسیر دوچرخهسواری

8

وجود کاربریهای عمومی مثل بانکها ،مرا کزتجاری و ...

9

وجود پلیس و نگهبان در خیابان

10

وجود کاربریهایی مثل آبمیوهفروشیها ،غذای فوریها و رستورانها
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مؤلفههای کالبدی معماری مؤثر در افزایش حضور جوانان در معابر شهری

جدول شماره :2مؤلفههای کالبدی معماری که براساس مطالعات و مبانی نظری پژوهش ،بیشترین تأثیر را در افزایش حضور جوانان در معابر شهری دارند

11

حضور دستفروشان

12

برقراری بازارهای موقت و حضور فروشندگان خیابانی در مکانهای مشخص

13

پا کیزگی

14

بوی بد در محدوده

15

سهولت پیادهروی بدون مزاحمت

16

عدم وجود گوشههای خلوت و تاریک در طول خیابان

17

وجود امکانات الزم برای سالمندان ،معلوالن و جانبازان

18

وجود خدمات شهری مانند کیوسک تلفن شهری و مرا کز خدمات بانکی

19

وجود کاربریهای خدماتی مثل دستگاههای عابر بانک ،کیوسکهای مطبوعاتی ،سرویسهای بهداشتی عمومی و ...

20

وجود فعالیتهای خدماتی و رفاهی در عصر و شب

21

دسترسی به وسایل حملونقل عمومی

22

وجود پارکینگ و پیدا کردن جای پارک

23

حضور گروههای تئاتر و نمایش خیابانی

24

تنوع کاربریهای تجاری
Vitruvius

1
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 .3روش
در این پژوهش که از نوع کاربردی است ،به منظور ارزیابی تأثیر
عناصر کالبدی معماری بر حضورپذیری و سرزندگی جوانان در
معابر شهری ،نخست دیدگاه صاحبنظران درب ــاره مؤلفههای
حضورپذیری در فضاهای شهری با تأ کید بر جوانان ،با مطالعات
کتابخانهای و اسنادی مشخص شده است .سپس عناصر کالبدی
که موجب تقویت حضورپذیری در معابر شهری میشوند ،مورد
بررسی قــرار گرفتهاند .پس از بررسی ایــن دیدگاهها ،مؤلفههای
تقویت حضورپذیری در آنها مشخص شده است .روش اصلی این
تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و از راهبرد پیمایشی برای رسیدن به
هدف تحقیق که توصیف و تحلیل یک محدوده مشخص(خیابان
عفیفآباد در شهر شــیــراز) استفاده شــده اســت .در ادام ــه برای
شناخت دیدگاه جوانان از ابــزار پرسشنامه محقق ساخته با 24
گویه اسـ�ت��فاــد ه شدــه اس���ت .شــش ســئــوال ابــتــدایــی در خصوص
اطالعات فردی پاسخگو شامل جنسیت ،سن ،شغل و همچنین
مدت و وضعیت حضور در خیابان بوده است .با استفاده از آزمون
آلفای کرونباخ ،پایایی پرسشنامه محقق ساخته مورد سنجش
قرار گرفت .همچنین ب ه منظور بررسی روایی پرسشنامه از  16نفر از
صاحبنظران ،اساتید و متخصصان فعال در حوزه طراحی شهری
و ساماندهی معابر شهری با رویکرد ساماندهی فضای شهری
مشورت گردید و اصالحات مورد نظر ایشان در تهیه و تنظیم این
پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .پاسخ سئوالهای پرسشنامه
این پژوهش ،با استفاده از طیف لیکرت موردارزیابی قرار گرفتند .به
ً
منظور سنجش و امتیازبندی مؤلفهها ،برای طیف از کامال موافقم،
ً
موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامال مخالفم (در پنج رده) به ترتیب
ضریب  -1 ،0 ،1 ،2و  -2در نظر گرفتهشد .یافتههای این پژوهش
از دو طریق مشاهده مستقیم شامل برداشت اطالعات میدانی و
تهیه نقشههای شناختی و در گام بعدی ،مشاهده غیرمستقیم با
استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و تجزیه و تحلیل یافتهها،
با تحلیل عاملی جمعبندی گردیده است .تحلیل عاملی یک روش
چند متغیری است که بــرای تحلیل همبستگی بین چند متغیر
مشـاهده شده و کشف عوامل نهفته طراحی شده است .تحلیل
عاملی روان بـه وسـیله روانشـناس انگلیسـی اسپیرمن 1به عنـوان
یـک روش بـرای تحلیـل سـازه هـوش مطـرح گردیـد .به عبارتی
تحلیل عاملی روشی است که کاهش تعـداد زیـادی از متغیرهـای
وابسته به هم را به صورت تعداد کوچکتری از ابعاد مکنون یا عامل
امکانپـذیر مـیسـازد).(Habibi et al., 2012
در تحلیل عاملی به نمونههایی نیاز است که انــدازه آنها به طور
نسبی بزرگ باشد و پیشنهاد میگردد حداقل تعداد نمونه از 150
کمتر نباشد(.)Markland, 2006
 .3.1جامعه آماری
جامعه آم��اری م��ورد نظر تحقیق شامل کسبه ،عــابــران پیاده و
سا کنان در خیابان عفیفآباد شهر شیراز بوده است .با توجه به
نامشخص بودن تعداد دقیق جامعه آماری از روش نمونهگیری
2

Spearman
Population

1
2

غیراحتمالی هدفمند استفاده گــردی��ده اس��ت .ان ــدازه نمونه با
استفاده از فرمول کوکران 3با سطح خطای پنج درصد  384نفر
محاسبه گردید که به منظور افزایش دقت دادهه��ا ،تعداد 400
پرسشنامه بهصورت حضوری در این خیابان توزیع گردید .گفتنی
است که از روش نمونههای تصادفی برای نمونهگیری استفاده
شده است .پاسخدهندگان در این پژوهش  400نفر شامل  125نفر
زن و  275نفر مرد بودند.
همچنین با مشاهده مستقیم ،نقشههای رفتار شناختی فضا
ترسیم شــده و اطــاعــات موقعیت و نحوه حضور مــردم به ویژه
جوانان در خیابان عفیفآباد شهر شیراز در اشکالی ترسیم گردیده
ل گرفته در فضا
است .در نهایت با بررسی چگونگی رفتارهای شک 
در مشاهده مستقیم ،با استفاده از تحلیل کمی شاخصها از
طریق نرمافزار SPSS V.24یافتههای تحقیق در راستای فرضیات،
تحلیل و تبیین گردیده است.
 .3.2اعتبار و روایی پژوهش
به منظور بررسی روایــی این پرسشنامه و پاسخ به این سئوال كه
ً
پرسشنامه واقعا آنچه را كه برای آن طرح شده است  ،میسنجد
یا نه ،از دو روش روایی محتوا 4و روایی سازه 5استفاده شده است.
اعتبار محتوا ،براساس ادبیات نظری و همچنین تأیید 16نفر از
اساتید ،مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .الزم به توضیح است که
ازلحاظ قابل فهم بودن كلیه سئواالت ،پرسشنامه در اختیار  30نفر
از سا كنان نیز قرار گرفت .سپس با اندك تغییرات ابزار نهایی در اختیار
400نفر از پاسخگویان قرار گرفت .عدد آلفای کرونباخ 6به دست آمده
0.719عدد است که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است.
 .3.3معرفی نمونه مورد مطالعه
خیابان عفیف آبــاد در شهر شــیــراز ،محوری به طــول  950متر و
به عرض  10تا  11متر پیادهرو و  13متر فضای سواره است که این
محدوده از تقاطع خیابان قصرالدشت تا جلوخان باغ عفیف آباد
امتداد دارد .خیابان عفیفآباد در شهر شیراز جزو یکی از معابر
پرجنبوجوش شهری است که به لحاظ جذابیت خرید دارای
بافت تجاری بسیار قوی است(نقشه شماره.)1
 .4مشاهده مستقیم و تهیه نقشههای شناختی
 .4.1پوشش گیاهی
وجــود درختان چنار در طول خیابان و جلوخان باغ عفیفآباد
از خصوصیات این خیابان است .این پوشش درختان و ردیف
بودن آنها نسبت به خیابانهای اطراف این محدوده بیشتر به
چشم میآید .همچنین حضور ردیــف درختان و تک درختها
بیش از محوطههای سبز چمنکاری شده و باغچهها قابل توجه
است(تصویر شماره.)1
7

Cochran
content-validity
construct-validity
Cronbach’s Alfa
Cognitive map

3
4
5
6
7

تصویر شماره :1ردیف درختان چنار در دو ضلع خیابان عفیف آباد

تصویر شماره :1ردیف درختان چنار در دو ضلع خیابان عفیفآباد

 .4.2نظام عملکردی
نقاط ق ــوت -1 :وج ــود کــاربــریهــای متنوع تــجــاری -2 ،وجـ�ود
کاربریهای فرهنگی ،درمانی و آموزشی در خیابان عفیف آباد،
 -3وجود کاربریهای شبانهروزی در خیابان عفیف آباد و فعال
بودن غالب جدارههای تجاری در شب(نقشه شماره -4 ،)2وجود
بــاغ عفیف آبــاد در انتهای محور عفیف آبــاد و  -5وجــود اغذیه

فروشیهای متعدد در طول پیادهرو(تصویر شماره.)2
نقاط ضعف -1 :عدم وجود فضاهای مکث به میزان کافی در طول
محور -2 ،وجود تنوع و ناهماهنگی در مبلمان و تسهیالت شهری
و  -3وجود محصوریت شدید در برخی از نقاط محور عفیف آباد
ازجمله مقابل مجتمع تجاری ستاره فارس.

تصویر شماره :2کاربریهای متنوع و اغذیه فروشیهای خیابان عفیفآباد
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ارزیابی عوامل محیطی و کالبدی بر
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نقشه شماره :2بدنههای فعال تا ساعات پایانی شب
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نمونه موردی با توجه به این معیارها انتخاب شده است -1 :فعال
بودن و حجم باالی فعالیتهای این خیابان به ویژه در ساعات
ابتدایی و پایانی شب -2 ،ترا کم فعالیتهای تجاری - 3 ،یکی از
سرزندهترین خیابانهای شهر شیراز و حضور قابل توجه جوانان،
 -4پوشش گیاهی مناسب در بر خیابان -5 ،قرارگیری باغ تاریخی

عفیف آباد در انتهای کریدور بصری خیابان بهعنوان یک مقصد
گردشگری -6 ،غالب بودن نقش عملکردی بر نقش دسترسی این
خیابان و  -7مواجه بودن با معضل ترافیک و پارک وسایل نقلیه
در برخی نقاط پیادهرو (تصویر شماره 3و نقشه شماره.)3

تصویر شماره :3ورود و پارک خودروها در پیاده رو

36

شماره سیوچهار
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1399

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

نقشه شماره :3مکانهای ورود و پارک خودروها به پیاده رو

 .4.3فعالیتهای خیابانی
 .4.3.1خوردن و آشامیدن
این دسته از فعالیتها در خیابان عفیف آباد در سرریز کاربریهای

رستورانها و اغذیهفروشیها به فضای پیادهرو بوده و قرارگیری میز
و صندلی کافهها و رستورانها در فضای پیادهرو قابل مشاهده
است(نقشه شماره 4و تصویر شماره.)4

ارزیابی عوامل محیطی و کالبدی بر
میزان حضور جوانان در معابر شهری

نقشه شماره  :4قرارگیری میز و صندلی کافهها و اغذیه فروشیها در پیادهرو

تصویر شماره  :4قرارگیری میز و صندلی کافه¬ها و اغذیه فروشی ها در پیادهرو

 .4.3.2توقف و ایستادن
 –1برخی از فعالیتها در این بخش به دلیل حضورکاربریهای
تجاری رونق بیشتری دارند(نقشه شماره.)5

 -2تماشای دستفروشها(نقشه شماره 6و تصویر شماره.)5
 -3تماشای ویترین مغازهها.

نقشه شماره :5محل ایستادن جوانان برای قرار مالقات و تماشای ویترین مغازهها

نقشه شماره :6محل حضور دستفروشان در پیاده رو

37

شمارهسیوچهار
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1399

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

 .4.3.3نشستن و لبهنشینی
فعالیت نشستن به دلیل حضور اغذیه فروشیها در طول خیابان
در مقابل این مکانها بیشتر است .وجود فضای سبز و باغچهها

در این بخش از خیابان موجب رونق فعالیت نشستن و لبهنشینی
ب ــرای خـ ــوردن و آشــامــیــدن مـیشــود(نــقــشــه شــمــاره 7و تصویر
شماره.)6

نقشه شماره :7لبه نشینی جوانان در پیادهرو

ارزیابی عوامل محیطی و کالبدی بر
میزان حضور جوانان در معابر شهری

تصویر شماره :5تماشای دستفروشان در پیاده رو

تصویر شماره :6لبهنشینی جوانان در مقابل کافه ها و اغذیه فروشی ها
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 .5بحث و یافتهها
 .5.1یافتههای توصیفی
با تحلیل جدول توزیع فراوانی در نرمافزار  spssنسخه  ،24مشخص
گردید که  244نفر از پاسخ دهندگان را جوانان بین  19تا  34سال
تشکیل دادهانــد 80 .نفر از جوانان ،زن و  164نفر مرد بودهاند.
همچنین  173نفر از پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی و باالتر
بودند 64 .نفر از این جوانان از کسبه خیابان 51 ،نفر محصل،
 39نفر کارمند و پنج نفر هم بیکار بودهاند 12.نفر از پاسخگویان
نیز زنان جوان خانهدار بودهاند .پاسخ  24سئوال پرسشنامه این
پژوهش ،با استفاده از طیف لیکرت 1مــورد ارزیابی قــرار گرفتند.
ً
به منظور سنجش و امتیازبندی مؤلفهها ،بــرای طیف از کامال

ً
موافقم ،موافقم ،نظری نــدارم ،مخالفم و کامال مخالفم (در پنج
رده) به ترتیب ضریب  -1 ،0 ،1 ،2و  -2در نظر گرفتهشد .در جدول
شماره ،3اولویتهای مورد نظر جوانان برای حضور در خیابان
عفیفآباد بر اساس تحلیل دادههای پرسشنامه ،به ترتیب ارائه
گردیده است .همان طور که در جدول شماره 3دیده میشود،
پا کیزه بــودن خیابان ،عــدم استشمام بــوی بد در فضا ،وجود
صندلی برای نشستن در نقاط مختلف فضا و وجود کاربریهای
خدماتی مثل دستگاههای عابر بانک ،کیوسکهای مطبوعاتی،
سرویسهای بهداشتی عمومی و  ...به ترتیب بیشترین اولویت
جوانان برای حضور در خیابان عفیف آباد اعالم شده است.

جدول شماره :3اولویتهای مورد نظر جوانان دختر و پسر برای حضور در خیابان عفیفآباد براساس امتیازدهی حاصل از تحلیل دادههای پرسشنامه

ارزیابی عوامل محیطی و کالبدی بر
میزان حضور جوانان در معابر شهری

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

مولفه های کالبدی معماری موثر در افزایش حضور جوانان در معابر شهری
پا کیزگی
بوی بد در محدوده
وجود صندلی برای نشستن
وجود کاربریهای خدماتی مثل دستگاههای عابر بانک و ...
ایجاد عقبنشینی و ایجاد فضاهای مناسب برای توقف ،نشستن و ..
حضور گروههای تئاتر و نمایش خیابانی
وجود آبنما و یا حوض آب در پیادهرو
قرارگیری میز و صندلی کافهها و رستورانها در طول شبانهروز در پیادهرو
وجود کاربریهایی مثل آبمیوهفروشیها ،غذای فوریها و رستورانها
وجود کاربریهای عمومی مثل بانکها ،مرا کزتجاری و ...
عدم وجود گوشههای خلوت و تاریک در طول خیابان
تنوع کاربریهای تجاری
سرپوشیده کردن جدولها در طول خیابان
وجود مسیر دوچرخهسواری
سهولت پیادهروی بدون مزاحمت
حضور دستفروشان
وجود پلیس و نگهبان در خیابان
برقراری بازارهای موقت و حضور فروشندگان خیابانی در مکانهای مشخص
وجود خدمات شهری مانند کیوسک تلفن شهری و مرا کز خدمات بانکی
دسترسی به وسایل حملونقل عمومی
وجود فعالیتهای خدماتی و رفاهی در عصر و شب
وجود فضاهای سبز و ورزشی و تفریحی
وجود پارکینگ و پیدا کردن جای پارک
وجود امکانات الزم برای سالمندان ،معلوالن و جانبازان
Likert Scale

1

دختران جوان
1/575
1/35
1/287
1/125
1/187
1/212
1/087
1/137
1/125
1/125
0/987
0/95
0/762
0/562
0/637
0/662
0/387
0/525
0/175
0/362
0/237
-0/3
-0/462
-0/737

پسران جوان
0/9959
1
0/905
0/75
0/889
0/692
0/741
0/696
0/7
0/676
0/672
0/721
0/586
0/586
0/569
0/54
0/356
0/163
0/225
0/135
0/077
-0/135
-./077
-0/438

امتیاز کلی
1/512
1/442
1/327
1/118
1/09
1/09
1/08
1/069
1/069
1/045
0/995
0/954
0/836
0/790
0/778
0/758
0/483
0/336
0/282
0/254
0/155
-0/23
-0/229
-0/680

بــا تــوجــه بــه تحلیل دادههـ ــا ،عــدم وج ــود امــکــانــات الزم بــرای
سالمندان ،معلوالن و جانبازان ،کمبود پارکینگ و جای پارک
و فقدان فضاهای سبز و ورزشــی و تفریحی نیز در بین مشکالت
موجود در فضا ،بیشترین دلیل عدم حضور جوانان در این خیابان
است.

 .5.2اولویتبندی معیارها با استفاده از روش تحلیل عاملی
در ادام��ه و بر مبنای تجزیه و تحلیل عاملی ،محتوا و بار عاملی
پرسشهای موجود در هر یک از مؤلفهها در جدول شماره 4ارائه
گردیده است.

جدول شماره4
مولفههای
انعطافپذیری

مولفههای
کالبدی

0/590
0/324

عناصر
مبلمان
شهری

مولفههای
تنوع
فضایی

0/312

0/261
0/776
0/467

0/349

0/246

0/438

0/736
0/691

0/636
0/355

مولفههای
ایمنی و
امنیت

ویژ گیهای
عملکردی

0/216

0/204

0/270

0/367

0/344

0/367

0/801
0/271
0/529

0/221
0/307

تنوع کاربریهای تجاری
ایجاد عقبنشینی و فضاهای نشستن
وجود صندلی برای نشستن
قرارگیری میز و صندلی در پیادهرو
وجود فضاهای سبز و ورزشی
وجود آبنما و یا حوض آب در پیادهرو
سرپوشیده کردن جدولها
وجود مسیر دوچرخهسواری
وجود آبمیوهفروشیها و...
حضور دستفروشان
وجود بانکها ،مرا کزتجاری و ...
برقراری بازارهای موقت
پا کیزگی خیابان
بوی بد در محدوده خیابان
وجود پلیس و نگهبان در خیابان
سهولت پیادهروی بدون مزاحمت
عدم وجود گوشههای خلوت و تاریک
خدمات مانند کیوسک تلفن و ...
امکانات برای سالمندان و معلوالن
ی خدماتی مثل عابر بانک و ...
کاربر 
فعالیتهای خدماتی در عصر و شب
حضور گروههای تئاتر خیابانی
دسترسی به وسایل حملونقل عمومی
وجود پارکینگ

0/221
0/216
0/636

0/217
0/658
0/228
0/592

0/243

0/698
0/642
0/557

0/560

0/387
0/225

0/744

0/211

0/225
0/489
0/736
0/678
0/616
0/686

Rotated Component Matrixa

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a

Normalization.
a. Rotation converged in 22 iterations.

بر مبنای تجزیه و تحلیل عاملی 1و نتـایج حاصل از جدول شماره،4
مهمترین مولفهها از نظـر پاسـخ دهنـدگان ،طیف قابل توجهی از
عوامل را در هشت دسته اصلی تشـكیل داده است .مجموعه این
عوامل با مشاوره بـا  16نفـر از اسـاتید و صاحبنظران متخصص

در این زمینه نامگذاری شدند .در مرحله بعد با محاسبه میزان
همبستگی 2بین شاخصهـای اصـلی به دست آمده ،در جدول
شـماره  5رابطـه همبسـتگی هـر یك از عوامل به دست آمد.

جدول شماره :5جدول ضریب همبستگی عاملهای اصلی
مؤلفههای
انعطاف پذیری

مؤلفههای
کالبدی

عناصر
مبلمان شهری

مؤلفههای
تنوع فضایی

مؤلفههای
ایمنی و امنیت

ویژ گیهای
عملکردی

مؤلفههای
محیطی

مولفه های
خدمات
عمومی و
رفاهی

حضور
جوانان

0/010

0**/230

0**/640

0**/247

0/110

0**/307

0/058

0**/359

1

0/873

0/000

0/000

0/000

0/086

0/000

0/366

0/000

244

244

244

244

244

244

244

244

ضریب همبستگی
پیرسون
سطح معنا داری

244

حضور
جوانان

تعداد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Principal Component Analysis

1

Correlation

2
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Rotation Method: Varimax with Kaiser

مولفههای
محیطی

مولفههایخدمات
عمومی و رفاهی
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.6نتیجهگیری
پــژوهــش حــاضــر ضــمــن شــنــاســایــی مــؤلــفـههــای افــزایــش حضور
جوانان در معابر شهری ،رابطه همبستگی بین این مؤلفهها را با
زیر عاملهای عناصر کالبدی معماری ،مورد سنجش قرار داده
است .با مرور مجدد سئواالت و فرضیات پژوهش ،بررسی دادهها
در نرمافزار SPSS V.24و بر مبنای انجام تجزیه و تحلیل عاملی،
مؤلفههای عناصر کالبدی مؤثر بر تقویت و یا افزایش حضور جوانان
در فضاهای شهری به ویژه معابر شهر مشخص گردیدند .همچنین
مشخص گردید که «پا کیزه بودن خیابان»« ،عدم استشمام بوی
بد در فضا»« ،وجود صندلی برای نشستن در نقاط مختلف فضا»
و «وجــود کــاربــریهــای خدماتی مثل دستگاههای عابر بانک،
کیوسکهای مطبوعاتی و  ،»...به ترتیب بیشترین تاثیر را برای
حضور جوانان در خیابان داشتهاند.
در بررسی تفاوت دیدگاه جوانان دختر و پسر ،پس از «پا کیزگی»،
«عدم استشمام بوی بد» و «وجود صندلی»« ،حضور گروههای
تئاتر و موسیقی خیابانی»« ،ایجاد عقبنشینی مقابل فروشگاهها»
و «وجود آب میوهفروشی و فست فود در محل» ،بیشترین اولویت
دختران جوانان بوده است .همچنین «ایجاد عقبنشینی مقابل
فروشگاهها»« ،وجود کاربریهای خدماتی مثل دستگاههای عابر
بانک»« ،کیوسکهای مطبوعاتی» و «وجود آب» ،بیشترین امتیاز
را در دیدگاه پسران جوان به خود اختصاص داده است.
نتایج این پژوهش بیانگر آن است که «عناصر مبلمان شهری»
یعنی «وج��ود صندلی ب��رای نشستن»« ،قرارگیری میز و صندلی
کافهها و اغذیهفروشیها در پ��ی��ادهرو»« ،حضور دستفروشان

در معابر» و «ایجاد تسهیالت کالبدی مناسب به منظور تقویت
پیاده روی بدون مزاحمت» بـا ضـریب همبسـتگی  . /64بیشترین
همبستگی را با میزان حضور جوانان در خیابان عفیفآباد شهر
شیراز نشان میدهد .بنابراین ضرورت تقویت مبلمان شهری از
طریق راهکارهایی چون قرار دادن صندلی و نیمکت در طول مسیر
و قرارگیری میز و صندلی کافیشاپها و رستورانها در پیادهرو
میتوانند موجب افزایش حضور جوانان در معبر شهری شوند .در
کنار این عوامل توجه به نظافت و پا کیزگی محیط و دسترسی به
خدمات عمومی ،مورد توجه ا کثر جوانان حاضر در خیابان عفیف
آباد در شهر زیبای شیراز بوده است که این مهم حا کی از اثبات
فرضیات پژوهش است .همچنین «مؤلفههای خدمات عمومی و
رفاهی» شامل «ایجاد فضاهای سبز و ورزشی»« ،برقراری بازارهای
موقت»« ،ارائ��ه خدماتی مانند کیوسکهای تلفن ،عابربانک و
« ،»...وج��ود پارکینگ»« ،ارائ��ه فعالیتهای خدماتی در عصر و
شب»« ،برقراری دسترسی به وسایل حملونقل عمومی» و «ارائه
امکانات مورد نیاز سالمندان و معلوالن» بـا ضـریب همبسـتگی
 . /359در رتبه بعدی شرایط الزم به منظور تقویت حضور جوانان
در معابر دارند.
در ادامه کلیه عوامل تأثیرگذار در تقویت و افزایش حضور جوانان
در هشت دسته شامل مؤلفههای « خدمات عمومی و رفاهی»،
« محیطی»« ،ویــژگـیهــای عملکردی» ،مؤلفههای« ایمنی و
امنیت» « ،تنوع فضایی»« ،عناصر مبلمان شهری» « ،کالبدی»
و« انعطاف پذیری» تفکیک شده و در قالب یک مدل مفهومی به
عنوان نتیجه این تحقیق ترسیم شدهاند(نقشه شماره .)8
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نقشه شماره  :8مدل مفهومی تحقیق بر مبنای ضریب همبستگی عاملهای اصلی مؤثر بر تقویت حضور جوانان در معابر شهری

همانگونه کــه در بخش پیشینه تحقیق هــم اش ــاره گــردیــد ،در
نتایج تحقیقات مشابه داخلی و خارجی نیز یافتههای تحقیق
حاضر تأیید و یا تکمیل میگردند .حبیبی و بهنامی فرد بر روی
«ایجاد کاربریهای خدماتی در معابر شهری» و «نظافت معبر»
که با یافتههای این تحقیق تطابق دارند ،تأ کید دارند .همچنین
علیخواه و شادمنفعت نیز بر «وجود اغذیه فروشی و کافی شاپ»

در افزایش حضور جوانان در فضاهای شهری تأ کید داشتند که
در تحقیق حاضر جزو مؤلفههای برتر در یافتههای تحقیق حاضر
است.
لطفی و همکاران ایجاد عقبنشینی در طراحی جــداره ،تعریض
فضای پــیــادهرو و وجــود فضای نشستن در خیابان مالصدرای
شیراز را در تقویت حضور جوانان در ایــن معبر مــورد تأ کید قرار

 .6.1پیشنهادها و محدودیتها
در ادامــه ،با توجه به یافتههای این تحقیق پیشنهادهایی به
منظور تحقق حضورپذیری معابر شیراز به ویژه در خصوص جوانان
ارائه میگردد .نظافت و پا کیزگی معبر از مهمترین مؤلفههایی است
که جوانان را تحت تأثیر قرار داده و آنان را به حضور در معابر شیراز
تشویق میکند .استقرار میز و صندلی در فضای عقبنشینی
مقابل اغذیه فروشیها و کافهها از دیگر مواردی است که امکان
Chapman

1
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دادهان ــد که با نتایج این تحقیق همخوانی دارنــد .محمودی و
همکاران نیز با تمرکز بر روی مناطق تاریخی شهر کواالالمپور،
مؤلفههای «ایجاد مکان نشستن»« ،فضای سبز»« ،مجسمه و
آبنما»« ،ارائه امکانات و تسهیالت موردنیاز سالمندان ،معلوالن
و افــراد نــاتــوان جسمی و حرکتی»« ،تأمین پارکینگ»« ،تأمین
دسترسی به شبکه حملونقل همگانی» و «نظافت و نگهداری
فضای معبر» از مهمترین نیازهای کاربران فضا ارزیابی کردهاند
که با یافتههای تحقیق حاضر همخوانی داشته و آن را تأیید
مینمایند .در این تحقیق همچنین مؤلفههای دیگری از جمله
«توجه به نما و فرم ساختمانها»« ،جنس کفسازی»« ،نصب
تابلوها و عالئم راهنمای کاربران در معبر»« ،نــورپــردازی معبر»
و «ایجاد سایهبان در پیادهرو» نیز در تقویت حضور شهروندان
در معابر شهر مؤثر ارزیابی شدهاند .خستو و سعیدی رضوانی نیز
عــاوه بر مؤلفههای حاصل از یافتههای تحقیق حاضر ازجمله
«تئاتر خیابانی»« ،ایجاد فضای ورزش و بازی کودکان»« ،استقرار
کیوسکهای روزنامهفروشی و اطالعرسانی»« ،عابربانک» «توجه
به طراحی کف و جدارهها» و «احــداث آبنما و باغچه» ،عوامل
دیگری شامل «وجود فضاهایی برای نقاشی دیواری»« ،اسکیت
و موسیقی» و «احداث سرویسهای بهداشتی» را در دستیابی به
هدف تقویت حضور در معبر شهری مثبت ارزیابی کردهاند .یکی از
عوامل اصلی در یافتههای تحقیق حاضر« ،وجود اغذیه فروشیها
و خورا کی» در معبر است که م��ورد تأ کید پامیر به عنوان یکی از
را هه��ای کسب موفقیت در فضاهای شهری نیز اســت .جیكوبز
نیز «وجود فعالیتها و كاربردهای مختلط و متنوع» و «قابلیت
دسترسی» را عامل این حضور میداند که در تحقیق حاضر نیز
مورد تأ کید است.
عالوه بر «تنوع»« ،رستورانها و کافهها»« ،انواع اغذیهفروشیها»،
«تئاتر خیابانی» و «فضاهای بازی برای کودکان» که جزو اصلی
ترین یافتههای این تحقیق هستند ،پا کزاد« ،عدم وجود اغتشاش
بصری در جدارهها»« ،سینما»«،پیوستگی و هماهنگی جدارهها»
را در حضور کاربران در فضاهای شهری مورد تأ کید قرار میدهد.
چپمن 1نیز مؤلفههای حاصل از یافتههای این تحقیق از جمله
«تنوع» و «فعالیت شبانهروزی کاربریها» در معبر را در کشاندن
قشرهای مختلف از جمله جــوانــان بــه فضاهای شهری تأیید
میکند که همه موارد بیان شده نشانگر همراهی و تأیید دیدگاه
صاحبنظران و نتایج پــژوهـشهــای مشابه بــا یافتههای این
تحقیق هستند.

ارتباط بیشتر جوانان در معابر شهری را فراهم میکند.
احداث و یا استقرار کیوسکهای مطبوعاتی ،باجههای عابربانک
و دسـتفــروشــان خیابانی از نظر جــوانــان مؤلفهای قــوی بــرای
استفاده آنان از فضاهای شهری به ویژه معابر شهری است .ایجاد
فضاهای انعطاف پذیر در معماری معابر شهری شیراز و استفاده
از عناصر ثابت و سیار در مبلمان معبر و پیادهروها گامی دیگر به
منظور تقویت حضور جوانان خواهد بود؛ استفاده از ظرفیت آب و
فضای سبز در معابر شهری شیراز نباید نادیده گرفته شود.
در رون ــد انــجــام ایــن تحقیق نیز مانند بــســیــاری از پژوهشها
محدودیتهایی وجود داشته است که در ادامه و به طور خالصه
ً
به مهمترین ایــن محدودیتها اش ــاره شــده اســت .معموال در
تحقیقهای اجتماعی با ابزار پرسشنامه ،بانوان در انجام مصاحبه
حضوری و یا پاسخ به پرسشنامه ،با شرم و محدودیتهایی که
در فرهنگ و آداب جامعه ایرانی دیده میشود ،روب ـهرو هستند
و با توجه به این که بخشی از جامعه هدف این پژوهش بانوان
بودهاند ،این مورد هم یکی از محدودیتهای این تحقیق بوده
است.
عدم اعتماد برخی از کسبه در معابر مورد مطالعه در پاسخدهی به
سئواالت و استنباط ایشان مبنی بر ارتباط این سئواالت با ادارات
دولتی و امنیتی مانند مالیات و دارایی نیز از دیگر محدودیتهای
تحقیق حاضر بوده که وقت زیادی را از محقق و دستیاران برای
قانع نمودن این قشر به خود اختصاص داد.

• Habibi, M., Izanluo, B. & Khodaei, E.(2012).
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