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چکیده
انسانها به همان اندازه که ماحصل محیط اجتماعی هستند ،ساخت ه محیط فیزیکی نیز بهشمار میروند .از دیدگاه روانشناسی
اجتماعی ،چهار مفهوم خلوت ،فضای شخصی ،قلمرو و ازدحام ،پایه و اساس رفتارهای فردی و اجتماعی انسان در رابطه با
محیط است .در همین راستا ،مفاهیم فوق که برگرفته از علم پروکسمیک ( )Proxemicsمیباشند ،پایهای برای تحقیق در
مورد رفتار محیطی انسان معرفی شدهاند .در این مقاله ،به مفهوم قلمرو ب ه عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار درآسایش روانی
افراد و الزمه شکلگیری آن در فضاهای همگانی پرداخته شده است .هدف اصلی این پژوهش ،بیان اهمیت طراحی همساز
با روان انسان به خصوص در فضاهای انسانساز (فضاهای همگانی) در قالب سنجش مفهوم قلمرو میباشد .پژوهش حاضر
از نوع کمی و روش توصیفی_تحلیلی بوده و از دستگاه  GPSبرای موقعیتسنجی  372نفر از مخاطبان در شرایط یکسان در
بستر پلطبیعت استفادهشده است .نظر به هدف پژوهش ،شناسایی محدودههای مطلوب برای تأمین قلمرو مکانی افراد
که در فضاهای مکث تعبیر مییابد ،متغیر ثابت زمان در نظرگرفته شد تا با تغییر هر پنج ثانیه ،مختصات مکانی افراد ثبت
شود .دادههای استخراج شده از  GPSبا فرمت  gpx.توسط نرمافزار  Garmin Base Campمورد تحلیل قرارگرفته و سپس با
م از
ارزیابی محدودههای مطلوب ،شاخصهای شکلگیری قلمرو همگانی بازنگری و تبیین شده است .فضاهای شهری اع 
پیادهراهها که تأ کید بر مکث و سکون انسان دارد ،باید فاکتورهایی چون عرصهبندی مطلوب ،ساختار فضایی مناسب ،نظم،
آسایشفیزیکی ،امنیت انعطافپذیری ،خوانایی ،تعامل و مشارکتمردمی ،هویت و ارزشهای فرهنگی را برای تحقق قلمرو
همگانی مطلوب دارا باشند .نتایج تطبیقسنجی محدودههای مطلوب و طرح موجود حاکی از آنست که  33درصد از فضاهای
مطلوب شناسایی شده در این پژوهش ،فاقد تمهیدات اولیه برای تداعی قلمرو مکانی در طراحی هستند .همچنین  53درصد از
محدودههای تعریف شده برای مکث در طرح ،فاقد کیفیت قلمرو مکانی مطلوب مخاطبان میباشند.
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 .1مقدمه
انــســان امـ ــروزی کــه در جهانی آشفته و پــر هــرج و مــرج زندگی
میکند ،نیازمند دستیابی به شیوههایی اســت که پاسخگوی
فشارهای زمانه بوده و محیطی امن و مطلوب را به وجود آورد .از
زمانی که روانشناسی محیطی بر حوزههای میان دانشی متمرکز
شد ،با فعالیتهای افــرادی که طراحی محیط فیزیکی را انجام
میدهند ،پیوند خــورد .عمده تحقیقات کاربردی در این حوزه
دربار ه ساختمانها ،خیابانها و پارکها میباشد (Churchman,
) .2002در روانشــنــاســی محیطی ،شناخت و ادرا ک محیط،
مفاهیمی مانند فضای شخصی ،قلمرو ،خلوت و ازدحــام دارای
اهمیت ویــژه هستند .اما همگی این مــوارد بر مسائل انفرادی و
تجارب فردی تمرکز دارنــد و در پژوهشهای انجام شده تا کنون
به صورت واضح به طراحان شهری ارتباط پیدا نمیکنند .از سوی
ً
دیگر طراحان و برنامهریزان معموال در مورد مسائل مهمی از قبیل
سیستمهای حملونقل ،محدودههای اقتصادی مرکزی در شهر،
کنترل رشد توسعه ،کاربری زمین و مسائل مربوط به منطقهبندی،
کیفیت محیط ،صرفهجویی و بهینهسازی اقتصادی و توسعه،
مسکنسازی ب ــرای اف ــراد بــا درآمــدهــای مختلف ،پــرا کــنــدهروی
شهری و شهرهای پایدار ،گفتوگو میکنند .اما باید درنظر داشت
ً
که تمامی این عناوین در نگاه نخست به صورت کامال مشخص
ممکن است به روانشناسی محیطی مرتبط نشوند .مفهوم قلمرو
تنها موضوع فضایی نیست ،بلکه یک پدیده اجتماعی نیز است.
در حقیقت قلمرو را میتوان موقعیت و مکان یک اجتماع در فضا
دانست ( .)Lawson, 2002از این رو ،میتوان ادعا نمود که قلمرو
نقش اساسی در زندگی انسان داشته و این امکان را فراهم مینماید
که فضای اطراف خود را ساماندهی نموده و به آن هویت فردی یا
جمعی دهد ( .)Roberts and Rossel, 2002در نتیجه جای خالی
ن در پژوهشهای شهری احساس میشود.
آ 
در حال حاضر شناخت روانشناسان ه رفتارهای انسان و تعامل
انسان با محیط ،1از مقولههای مورد توجه معماران و شهرسازان به
شمار میرود .طراحی براساس الگوهای روانشناختی این امکان
را به طراحان میدهد که محیطهایی به وجود آورند که پاسخگوی
گــرایـشهــای متغیر اف ــراد بــاشــد .آلتمن بــا دیــدگــاه روانشــنــاســی
اجتماعی چهار مفهوم خلوت ،فضایشخصی ،قلمرو و ازدحام را
پایه و اساس رفتارهای فردی و اجتماعی انسان در رابطه با محیط
دانست .وی تأ کید کرد که این مفاهیم برگرفته از آزمایشات متعدد
ادوارد هال است و علم پروکسمیک 2را پایهای برای تحقیق در مورد
رفتار محیطی انسان معرفی کرد (.)Altman,1975
ایــن پژوهش به بیان اهمیت طراحی همساز با روان انسان به
خصوص در فضاهای انــســانســاز(فــضــاهــای همگانی) از طریق
سنجش مفهوم قلمرو پرداخته تا محدودههای مطلوب مخاطبان،
موقعیتسنجی شده و معیارها و شاخصهای کیفی ایجاد چنین
ادرا کاتی را آنالیز و در نمونه موردی با وضع موجود تطبیقسنجی
ح شده در فضا بر کارایی
کنیم .در نتیجه با تأمین شاخصهای مطر 
1.Ecological Psychology
2.Proxemics
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و ارتــقــای ایــن مفهوم در طراحی فضاهای همگانی و در نهایت
تأمین آسایش روانی انسان در محیط ساخته شده ،افزود .بدون
شک بدون آمایش بهینه و کارآمد فضاهای قلمرو مکانی مطلوب
افــراد ،امکان سنجش و تبیین معیارهای ایجاد مفهوم قلمرو در
خواستگاه فضایی آن ،برای بهبود آسایش روانــی و رضایتمندی
انسان در ساختارهای فضای همگانی حاصل نمیشود .انسان
برای تأمین آسایش روانــی از سازوکارهایی چون رفتار قلمروپایی
بــرای دستیابی بــه خلوت مطلوب تمتع میکند .حــال سئوال
این است که فضای تداعیکننده قلمرو در فضاهای همگانی چه
شاخصههایی را داراست؟
با توجه به چالشی که این پژوهش با آن روبهروست ،با استفاده
از روش کمی تــوســط دسـتــگــاه  GPSبــه بــررســی مــحــدودههــای
مطلوب و سنجش و تحلیل کیفیتهای موجود پرداخته شده تا
شاخصهای قلمرو همگانی مطلوب تحقق یابد.
 .1.1 .فرآیند انجام پژوهش

نمودار شماره :1فرآیند انجام پژوهش

 .1.2ضرورت اهداف پژوهش
طراحی همساز با روان انسان ،همچون رویکردهای دیگر از اهمیت
باالیی برخوردار است ،اما توجه جامعی بدان در طراحی نمیشود.
در این پژوهش با بررسی ایجاد ماهیت قلمرو همگانی به تأمین
آسایش روانــی در فضاهای همگانی (محیطهای انسانساز) که
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تغییر آن توسط انسان کمتر از قلمروهای دیگر اســت ،پرداخته
شد .با بررسی فضاهای همگانی ،پیادهراه ب ه عنوان بستری غنی
از تعامالت اجتماعی و تأثیرگذاری باالی محیط بر آسایش روانی
کاربران شناخته شد .پیادهراهها نقش مؤثری در کشف و ادرا ک
محیط کالبدی و اجتماعی شهر دارنــد .هر قدر کیفیت فضاها و
امکانات حرکت مطلوب پیاده افزایشیابند ،امکانات آسایش روانی
انسانها در فضاهای همگانی افزایش مییابد ( .)Pakzad, 2007در
نتیجهناهنجاریها و عواقب بعد از آن کاهش مییابد .ناهنجاریها
و حس ازدحام از آفات آسایش روانی به حساب میآیند .براساس
جــدول شماره  ،1نمایانگر مؤلفههای ارتقای کیفیت و پژوهش
انجام شده در راستای افزایش کیفیت پــیــادهراه ،تأمین امنیت
است که یکی از مهمترین مؤلفهها برای ارتقای کیفیت پیادهراهها
معرفی شد ه است ( .)Sadeghi and Ardakani, 2013با توجه به
این که فضای شخصی 1و رفتار قلمروپایی 2از سازوکارهای رسیدن
به خلوت مطلوب بوده و باعث ارضــای نیازهایی چون امنیت،3
خود شکوفایی4و عزت نفس میشوند ،تأمین قلمرو در فضاهای
آن بــرای افــزایــش کیفیت پــیــادهراههــا الزم اســت (;Hall, 1959
;Goffman, 1963; Lyman and Scott ,1967; Skaburski,1974
.)Sommer,1969; Altman,1975

جدول شماره  :1مؤلفههای ارتقای کیفیت پیادهراهها
صاحبنظران

کتاب_مقاله_گزارش

ح شده
مؤلفههای کیفیت مطر 
تنوع درطول مسیر ،نفوذپذیری
انعطاف در کالبد ،انعطاف در عملکرد

جهانشاه پا کزاد

سرزندگی
کــتــاب " راهــنــمــای طــراحــی فضاهای
انعطاف
شهری" 1384
امنیت

محمد معینی

ت پیاده مــداری ،امنیت ،مطبوعیت ،جابهجایی ،پیوستگی ،رفتار عابر پیاده براساس معیارهای اجتماعی
مقاله" افزایش قابلی 
گامی به سوی شهری انسانیتر"  1385فرهنگی

محسن حبیبی

مقاله"مسیر پیاده گردشگری" 1380

تمایز و تشخیص ،افزایش خوانایی با کاربرد نشانههای شهری
ق انتخاب
تنوع کالبدی و تنوع درکاربریها ،امنیت ،انعطافپذیری و ح 
رعایت حرایم و حفظ قلمروها

1 Personal space
2 Territorial behavior
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ایمنی پیاده در برابر محیط

3 Security
4 Affiliation
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 .2پیشینه تحقیق
بیان مفهوم قلمرو در علوم امروزی سابقهای کمتر از یک قرن دارد.
پیدایش این مفهوم را میتوان در تحلیلهای جامعهشناختی
توجو کرد .در دهه 1920زمانی که مصاحبهگران ،کارکرد
شهری جس 
گروههای اجتماعی را بررسی میکردند ،به طور مداوم به قلمروهایی
بر میخوردند که با مکانهایی مجزا میشدند تا گروههایی اجازه
ورود به قلمروهای دیگر را نداشته باشند ( .)Altman, 2003گاهی
قلمروها رنگ و بوی نژادی میگرفت و گاه به رد ه اجتماعی خاصی
ق داشت .برخی عالمتگذاری شده بودند و برخی تنها از طریق
تعل 
رفتار قلمروگرا قابل شناسایی بودند.
بررسی و مطالعه رفتار قلمروگرای حیوانات تاریخچهای طوالنیتر
دارد و دلمشغولی پژوهشگرانی همچونه اوارد در دهــه ،1920
کارپینتر در دهــه 1950و نایس از دهــه  1940تا  1960بــوده است
( .(Lang, 2005; Bahreini,1999درک مفهوم قلمرو در زندگی

حیوانات سادهتر است .برخی از متخصصان مانند برت ،قلمرو را
قسمت دفاعی محدوده النه میدانند ( .)BURT, 1943برخی
دیگر معتقدند که مفهوم قلمرو ،نظام رفتاری پیشرفتهای است که
برحسب زمان و مکان تعریف میشود .این قلمرو حدود سی نقش،
از جمله فضاسازی مناسب یک جمعیت حیوانی ،نظارت رشد
بچهها ،کاهش پیکار بر سرجفت ،امنیت و دفاع را برآورده میکند
( .)Altman, 2003مطالعات راپاپورت ،آلتمن و چمرز ،چارچوب
خوبی بــرای درک اهمیت تأمین خلوت مطلوب در فرهنگها و
مکانهای جغرافیایی مختلفاند(Rapoport, 1969; Rapoport,
).1977; Altman, 1980; Chemerz,1980
بیشتر تحقیقات انــجــام شــده همچون ادوارد تــی هــال شامل
مشاهدات میدانی و ثبت رفتارهای انسانها برای شرح و بسط
ن در مفهوم فواصل انسانی اســت که به ارضــای آسایش روانــی
آ 
آن میپردازد ) .(Hall, 1966پژوهشگران دیگر نیز خلوت را منبع
تفکر ،تأمل ،تفسیر و تعمق دانستهاند(Chapin,1951; Shermyf
 1966).and Alexander,1963; kyra, 1966; Zhurar,در واقع
پژوهشها نشان میدهد ،نیاز به خلوت مانند دیگر نیازهای پایه و
فیزیولوژیک انسان ،اهمیت داشته و ارضا شدن نیاز خلوت مطلوب
به خــود ارزیــابــی فــرد منتج میشود .پایه اصلی اثبات ایــن بحث
نظریات مازلو در مورد نیازهای انسان است .به عبارت دیگر میتوان
گفت که نظری ه " خودارزیابی محیطی" با توجه به مدل نیازهای
انسان ،مبحث مهمی را مطرح میکند و " خلوت " میتواند پاسخ
مناسبی در محیط برای آن فراهمآورد .در تحقیقات انجام شده در
بستر فضاهایی عالوه بر مصاحبه و مشاهدات میدانی و آزمایشات
تجربی میتوان به ثبت دقیق و تحلیل فضاهایی که تأمین کننده
نیاز روانی انسانهاست ،پرداخت .متخصصان شهری با بررسی
شاخصهایی چون امنیت ،آن را ب ه عنوان مهمترین شاخص برای
رسیدن به کیفیت مطلوب پیادهراهها معرفیکردهاند(Sadeghi
 )and Ardakani, 2013و این موضوع اهمیت طراحی فضاهای
شهری به عنوان قلمرو همگانی را یادآور میشود .در جدول شماره
 2خالصهای از پژوهشهای انجا م شده در این مسیر آورده شده
اســت .در این پژوهش بهگونهای نوآورانه با به گارگیری دستگاه
GPSبه موقعیتسنجی و ثبت دقیق فضاهای مطلوب مخاطبان
و تحلیل آن پرداخته شدهاست.
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جدول شماره  :2نگاهی اجمالی بهپژوهشهای پیشین انجا م شده در حوالی مفهوم قلمرو
نام محقق
آلتمن
سامر
آدری
دالنگ
بحرینی ،تاج بخش
تیلور
ادوارد تی هال
ادوارد گروپات
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سال
1975
1990
1967
1973
1998
1971
1966
1985

دکتر مرتضوی

2001

روگر

1975

جان لنگ

1987

حنا آرنت

1958

گافمن

1971

نیومن

1972

یان گل

1970

اولدنبرگ

1980

کلیات پژوهش
بررسی قلمرو در تثبیت نظامهای اجتماعی و تسهیل عملکرد آنها.
فضای شخصی و تأثیرات آسایش روانی آن را بررسی میکند.
رفتار قلمروپایی ،نظارت بر حد تعادل انسان با محیط اطراف را ب ه دنبال دارد.
رفتار قلمروپایی با عوامل اجتماعی رابطه پویا دارد.
قلمرو در فضاهای شهری و تبیین شاخصهای کیفی آن.
متذکر اهمیت ثبات اجتماعی درتأمین رفتار قلمرو اولیه میشود.
ابعاد حریمها و فاصلههای انسان و حیوان را تعیین میکند.
سلسلههای خلوت مطلوب و اهمیت آن در طراحی.
تحلیل و بررسی رفتارهای قلمروپایی؛ رفتار قلمروپایی را میتوان وسیلهای نامید که تهاجم و ستیزهگری را محدود
میکند و به نظم اجتماعی ثبات میبخشد.
ن داد ،فواصل و تعیین محدودهها به نوع بستر و محیطی که در آن قرار داریم ،بستگی دارد .او
تحقیقات او نشا 
محیطهایی چون زندان ،مرا کز آموزشی و اداری را مورد بررسی قرارداد.
پرداختن به مفاهیم فضای شخصی ورفتار مربوط به قلمرو شخصی ،سازوکارهایی در خدمت فرد برای رسیدن به
خلوت است .همچنین هویت فردی و خویشتن نگری ،در سایه ارضای نیاز به تأمین میشود خلوت.
در کتاب "شرایط انسانی" فضا را در دو معنا (فضای حضور در میان دیگران و فضای مابین دیگران) تحلیل كرده تا
ن طور فضای عمومی كالبدی شهر فراهم كرده باشد.
دركی جامعاز قلمروی عمومی سیاست و همی 
انواع قلمروهای عمومی-1:محدوده در فضای عمومی-2.قلمرو موقتی-3.محدوده کاربردی پیرامون-4.قلمرو
تملکی.
قلمرو ب ه مثابه فضای قابل دفاع ،وقتی قلمرو و مرزهای آن مشخص و آشکار نباشد ،احتمال بروز جنایت و اخالل
افزایش مییابد.
محور اصلی پژوهشهای خود را بر روی تعامل مسائل جامعهشناسی و روانشناسی با فضاهای همگانی شهری
متمركز نمودهاست.
او با تبیین اصطالح مكان سوم بر فضاهای عمومی شهری و نقشی كه با نزدیك شدن قلمروهای اولیه و ثانویه به
یكدیگر میتوانند ب ه عنوان عامل اصلی هویتبخشی به شهر ایفا نمایند ،تأ كید میکند.

سنجش مفهوم قلمرو مطلوب در فضاهای همگانی شهری

 .3چارچوب نظری پژوهش
 .3.1شناسانش قلمرو
فرهنگ دهخدا قلمرو را اسم مرکبی با معنی ملک ،مملکت و والیت
متصرفه معرفیکرده اســت .ملک و والیتی که در آن نوشته قلم
پادشاهی رود و مردم آنجا نوشته او را قبول نمایند (فرهنگ دهخدا،
ذیل واژه قلمرو) .همچنین قلمرو را معادل واژه انگلیسی Territory
قرار میدهد .بررسی مورخان و جامعهشناسان نیز نشانگر آن است
که رفتار قلمروگرا یا قلمروپایی و پیامدهای آن مانند دفاع فعال را
میتوان در طول تاریخ و تمامی گروههای انسانی مشاهد ه نمود.
هر چند رفتارقلمروگرا ،فرآیندی پیچیده است که برحسب شرایط
و مقتضیات زمان تغییرمیکند؛ با این وجود این رفتار سبب شده
است که انسانها یک نشانه و مکان بــرای هویت یگانه خود در
جهان برگزینند .این نشانه و مکان برای هویت شخصی و هویت
اجتماعی قابل رؤیــت است و نوعی حس مالکیت همراه با دفاع
را به وجود مـیآورد ( .)Lawson, 2002رفتارشناسان حیوانات 1از
قبیل نایس و هووارد نخستین کسانی بودند که رفتار قلمروپایی
حیوانات را مطالعه و ثبت کردند(.)Nice, 1961; Howard, 1920
2
مطالع ه قلمروپایی در رفتار انسان جدیدتر است .لئون پاستاالن
راجع به قلمرو مکانی انسان تعریف زیر را ارائه کردهاست:
" قلمرو مکانی فضای محدود شدهای است که فرد و گروهها از آن به
1.Ethologist
2.Leon Pastalan
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عنوان محدود ه اختصاصی استفاده و دفاع میکنند .قلمرو با یک
مکان ،هویت روانشناختی مییابد و با احساس مالکیت و ترکیب
کالبدی به صورت نماد در میآید").( Pastalan, 1970
انسان به طور فطری با ایجاد قلمرو و جدا کردن خود از دیگران،
محدود ه آسایشی را برای خود تدارک میبیند (.)Altman.1975
ن طــور که « تمایل داشتن قلمرو ذاتــی است،
باید دانست هما 
تمایل به دفــاع از آن نیز ذاتــی اســت .امــا انسان تعیین مکان و
مرزهای این قلمرو را یا د میگیرد» ( .)Altman, 1975مفهوم قلمرو
تنها موضوع فضایی نیست ،بلکه یک پدیده اجتماعی نیز است.
در حقیقت قلمرو را میتوان موقعیت و مکان یک اجتماع در فضا
دانست ( .)Lawson, 2002گفتنی است که در مقابل ،بسیاری از
رفتارهای اجتماعی نیز دارای جنبههای قلمروگرا هستند که باید
به صورت فضایی تعریف شده و با توجه به مکانها تغییر یابند.
درحقیقیت ،قلمرو ابــزار شاخص بــرای گــذر از یک فضای ساده
است که می توان آن را یک سازوکار پشتیبان برای نیازهای اصلی
زندگی مانند هویت ،انگیزش و امنیت دانست .بنا بر تحقیقات
متخصصانی مانند آردری ،قلمروپایی از نیازهای اصلی بیشتر
موجودات است ( .)Lawson, 2002بنابراین میتوان ادعــا نمود
که قلمرو نقش اساسی در زندگی انسان دارد و این امکان را فراهم
مینماید که فضای اطراف خود را ساماندهی نموده و به آن هویت
فردی یا جمعی دهد (.)Roberts and Rossel, 2002
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 .3.2انواع قلمرو مکانی
ً
انسان ذاتا قلمروهای متغیری را در محیط زندگیاش برای خود
ً
مشخص میکند .اصوال قلمرو برحسب زمان و مکان متغیر است.
یــک قلمرو میتواند در یــک دور ه کــوتــاه یــا زمــان بسیار طوالنی
در مالکیت یک فرد یا یک گروه باشد و بنابراین قلمرو فردی و یا
اعضای گروه قلمداد شود .بهطور کلی از نظر آلتمن قلمرو بر حسب
زمانی که در مالکیت فرد یا گروه قرار میگیرد ،بهسه دست ه اولیه،
ثانویه و همگانی تقسیم میشود (جدول شماره .)3
 .3.3قلمرو همگانی
قلمرو عمومی مانند پیادهراه ،پارک و  ...قلمرو موقتی است و هر
کسی حق استفاده از آنرا دارد .این نوع قلمرو ،قلمرو آزاد ،عمومی
و موقتی یا اختیاری نیز نامیدهمیشود .براور دو نوع قلمرو عمومی
م جدا میکند؛ تصرف گروهی اما کن و تصرف آزاد اما کن .در
را از ه 
تصرف گروهی اما کن مثل خیابان و پارک هیچ محدودیتی نیست
البته تا زمانی که قوانین رعایت شود ) .(Braver,1965اما درتصرف
آزاد اما کن مثل سواحل دور افتاده ،محدودیتها کمتر و زمان
محدود است (.)Altman,1975

جدول شماره  :3انواع قلمرو مکانی )Shahcheraghi, 2015( -
زمان تصرف

میزان مالکیت

مثال تجربه شده

انواع قلمرو
قلمرو اولیه

همیشگی

کامل

اتاق خواب خانه

پیرامون فرد

همیشگی

کامل

فضای دید

قلمرو تملکی

همیشگی

کامل

لباس و اشیای شخصی

قلمروثانویه

مدت محدود

نسبی و زیاد

پاتوقها

قلمرو قابل دفاع

مدت طوالنی

نسبی و مشاع

پارکینگ و راهرو مجتمع

قلمرو تعاملی

مدت کم

نسبی وکم

مهمانیها

قلمرو عمومی

موقت

عدم مالکیت

خیابان و پارک

محدود ه عمومی

موقت

عدم مالکیت

صندلی در رستوران

قلمرو موقتی

موقت

عدم مالکیت

نوبت در صف
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سنجش مفهوم قلمرو مطلوب در فضاهای همگانی شهری

 .3.4شاخصهای شکلگیریقلمرو همگانی
با توجه به ابعاد مختلف قلمرو مکانی که پژوهشگران بدان اشاره
کردند ،بحرینی و تاجبخش تنها عوامل مؤثر بر شکلگیری قلمرو در
فضاهای شهری را ،عوامل ششگانه (کالبدی ،کارکردی ،اجتماعی،
ادرا کی /روانی ،فرهنگی و زمان) معرفیکردهاند (نمودار شماره )2
ی از این عوامل
) .(Bahreini, Tajbakhsh, 1998ب ه طوری که برخ 
بیشتر به فضای ذهنی و برخی بیشتر به فضای عینی مربوطند.
نحو ه تأثیر تمامی این عوامل یکسان نیست .عامل جغرافیایی/
ل میکند و زمان نیز نهتنها
فرهنگی ب ه صورت بستر دیگر عوامل عم 
به واسط ه مدت زمان استقرار قلمرو بیشترین تأثیر را دارد ،بلکه
خود بهصورت یک بستر ب ر دیگر عوامل مؤثر است(Aeinifar and
).Aghalatifi, 2011

 .3.5تحقق قلمرو همگانی و فضایمکث
د از اینکه
مهمترین وجوه افتراق فضای شخصی و قلمرو عبارتن 
ی که قلمرو به
ل انتقال است ،در حال 
نخست فضای شخصی قاب 
ً
طور نسبی ثابت است ،دوم این که انسان معموال قلمرو خود را
ی کــرده و بــه گــونـهای محسوس آن را بـ ه دیـگــران تفهیم
مرزبند 
ت دیگر ،خود را در قالب قلمرو مرزبندی شدهای
میکند .به عبار 
ً
قرار میدهد که کامال برای دیگران محسوس است .در فضاهای
ی مکث هستند که ب ه عنوان قلمرو مکانی معنی
عمومی فضاها 
پیدامیکنند .وجود امکاناتی که عابر را ب ه برخی فعالیتهای کم
تحرک در فضا قادر نماید نیز ازعوامل ایجاد مکث میباشند .ا گر
م باشد ،احتمال مکث وی در فضا
برای فرد امکان نشستن فراه 
بیشتر میشود .وجود جاذبههایبصری ،کارکردی و یا فعالیتهای
ً
جــاذب خــودبـهخــود عابر را بــه مکث در فضا مـیخــوانــد .یقینا از
امکانات فضا بهره برده و مدت زمانی را در آن توقفکرده و میآساید
س سکون در فضاییست که قلمرو
که خود پاسخی برای ایجاد ح 
آن تا آستانه تحمل مخاطب تأمین شده است .بدین منظور باید
فضاهایی محصور ،امن و با امکانات مناسب برای آســودن افراد
مانند سکو و نیمکت در نظر گرفتهشود) . (Pakzad, 2007همچنین
میتوان فضاهایی متفاوت از مسیرهای حرکتی برای آسودن افراد
تعبیه نمود .این فضاها میتوانند توسط اختالفارتفاع ،کفسازی،
نورپردازی از مسیر حرکتی مجزا شوند .افراد زمانی در فضا احساس
سکون میکنند که در آن بخشی از آرامش مورد نیاز خود را بیابند.
آرامش از لحاظ عواملتأثیرگذار برجنبههای فیزیکی فرد ،از قبیل
ش ذهنی میباشد.
راحتی حرکت ،امنیت،آسایش و همچنین آرام 
ش ذهنی زمانی در فضا به وجود میآید که فضا قابل پیشبینی
آرام 
ل پیشبینی بودن فضا میبایست چه از لحاظ کالبدی
باشد .قاب 
و چه از رویدادهای مختلف برفضا ممکن باشد .یعنی فرد امکان
نظارت بر فضا را نیز داشت ه باشد .برای ایجاد امکان نظارت بر فضا،
م تــردد ،کم نور و به عبارتی گوشههای
باید هرگونه گوشههای ک 
مبهم در فضا را از میانبرداشت  2007).(Pakzad,ب ه طور خالصه
فضای مکث در فضاهای همگانی باید تمام شاخصههای قلمرو
مکانی را برای تأمین نیاز افراد دارا باشد.
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نمودار شماره  :2شاخصهای کیفی شکلگیری قلمرو مکانی (Bahreini, Tajbakhsh, 1998) -

.4مواد و روشها
 .4.1بستر مورد پژوهش
شماره بیستوچهارم پــیــادهراه طبیعت؛ در ایــن پــژوهــش بـ ه بــررســی بستر م ــوردی در
پـ ــائ ـ ـیـ ــز 1396
فــضــاهــای همگانی پــرداخــتــه ش ــد .بــهط ــور کــلــی حــرکــت پــیــاده
ـه
ف ــص ــل ــن ــام ـ
طبیعیترین ،قدیمیترین و ضروریترین شکل جابهجایی انسان و
علمی-پژوهشی
مهمترین امکان برای مشاهده مکانها ،فعالیتها و احساس شور
و تحرک زندگی و کشف ارزشها و جاذبههای نهفته در محیط است.
ن پیاده برای توقف ،مکث ،تغییر
در پیادهراهها آزادی عمل انسا 
جهت و تماس مستقیم با دیگران بسیار زیاد است .پل طبیعت،
ب وآتش و
نخستین پل فضا پیادهرو در ایران میباشد که بوستان آ 
پارکجنگلیطالقانی را به یکدیگر متصل میکند (تصویر شماره .)1
این پل با کسب جوایز چشمگیری در سطح معماری و سازه (جایزه
آقاخان  )2016باعثشد ،اطمینانی از کیفیت طراحی آن در جهت
ل طبیعت
ل شود .پ 
ی پژوهش حاص 
سنجش فضاهایش ،در راستا 
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در نقطهای واقع شده که محل تالقی شریانهای اصلی پایتخت
ل طبیعت
(بزرگراههای مدرس ،همت ،حقانی و رسالت) است .پ 
برای تردد پیاده ،مکث و تجربه آرامشی فوقالعاده در ارتفاع ۴۰
متری از سطح زمین ساخته شده است.
 .4.2روش پژوهش
این پژوهش از نوع کمی و روش توصیفی_ تحلیلی میباشد و از نظر
ف از انجام ایــن پژوهش،
هــدف کــاربــردی محسوب میشود .هــد 
استخراجدادههای کمیبرایشناساییدقیقمحدودههایمطلوب
قلمرو مکانی بهمثابه فضای مکث توسط مخاطبان و تحلیل کیفی
نتایج آن است تا به تبیین شاخصهای شکلگیری قلمرو پرداخته
شود .در ابتدا با مطالعات کتابخانهای و گزارشات مدیر عامل شرکت
ت میدانی و مصاحبهبا  50نفر از کاربران
نوسازی عباسآباد و مشاهدا 
ل طبیعت ساعات و ماههای پر بازدید استخراج شده تا آزمایشات
پ 
در آن زمان صورت گیرد (جدول شماره.)4

تصویر شماره :1نقشه هوایی پل طبیعت تهران )Google Earth( -
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جدول شماره :4ساعات و ماههای پر بازدید از پل طبیعت
ماههای پر بازدید

ساعات پر بازدید

فروردین_تیر_مرداد_شهریور

جمعه و پنجشنبه 21-16

جامعه آماری  20هزار نفر بازدیدکنندگان روزانه (گزارش شده توسط
مدیر عامل شرکتنوسازیعباسآباد ،عظیمی )2015،تعداد نمونه
ن شد .آزمایش مورد
 372نفری ( براساس فرمول کوکران) تعیی 
نظر در جمعه و پنجشنبه ماههای تیر_مرداد_ شهریور  2016در
بازه زمانی 8:30-4:30عصر صورت پذیرفت و از هرکدام از کاربران
خواسته شد بدون توج ه به مبلمانهای تعبیه شده ،فضایی را
که کیفیت الزم برای مکث و تعریف قلمرو دارند ،در بازه زمانی 30
ب کنند .برای کاهش عوامل انسانی چون خستگی
دقیقهای انتخا 
افراد در رنج سنی  20تا  40بدون توجه به جنسیت انتخاب شدند.
ایــن مسیرهای حرکتی و موقعیت جفرافیایی هر نمونه توسط
دستگاه  ) Garmin map 62 S.( GPSبرای دریافت مکان دقیق افراد
در لحظه با پارامترهایی که توسط پژوهشگر برای دستگاه تعریف
ت شد .متغیر ثابت این دستگاه ،زمان و فاصله تعریف
میشود ،ثب 
س آن مختصات نقاط در دستگاه ثبت میشود .نظر
شده و براسا 
به این که هدف پژوهش ،شناسایی محدودههای مطلوب برای
تأمین قلمرو مکانی افراد که در فضاهای مکث تعبیر مییابد ،بوده
است ،از این رو متغیر ثابت زمان در نظرگرفته شد تا با تغییر پنج
ت کند .دادههای استخراج شده از
ثانیه مختصات مکانی افراد را ثب 

 GPSبا فرمت  .gpxتوسط نرمافزار version( Garmin Base Camp
 ) 4.6.2 ©2008-2016 Ltd.مورد تحلیل قرارگرفت .این  372داده
براساس  Filter tracksدر نرمافزار Base Campمورد بررسی قرارگرفت
و نمونههای مشابه رفتاری نقاط در  43تیپ تسطیح شدند .هر
یک از این  43الگو در نرمافزار  Base Campتحلیلشده و دادههای
هر الگو در قالب تصویر شماره 2و نمودار شماره  3استخراج و مورد
بررسی قرار گرفتند .اطالعات مستخرج شده الگوها از نرمافزار Base
ت شده
 Campبه  Excelارسال شده و از ستون مختصات نقاط ثب 
م مختصات با توجه بهزمان گذرانده
توسط دستگاه  ،GPSنقاط ه 
در آن نقاط برای دریافت محدودههای مکث استخراج شد.
 .5یافتههای پژوهش
پس از تحلیل دادهها در نرمافزار  Garmin Base Campو استخراج
نــمــودار  Speed-Elevationو نقاط هــم مختصات دستهها در
ُ
ی شد .تصویر
نرمافزار  ،Excelنه محدود ه مطلوب کاربران شناسای 
شماره  3نشان دهنده محدودههای مطلوبیست که با بررسی رفتار
کاربران توسط نرمافزار و همپوشانی محدودهها حاصل شده است.
این روش در راستای استخراج پارامترهاییست که این مطلوبیت
را رقم زده است .در همین جهت ،میزان مطلوبیت هر محدوده
ب وزنی میزان
براساس میزان استفاده کاربران محاسبه شد .ضری 
بهرهوری هریک از محدودهها در جدول شماره  5و نمودار شماره
 4گزارش شدهاست.
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تصویر شماره  :3معرفی محدودههای مطلوب شناساییشده پژوهش
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 .6تحلیل نتایج
نمودار شماره 3نمایانگر آن است که محدودههای  Cو  Eو  Aبه
ترتیب ،بهمثابه قلمرو مکانی از مطلوبیت بیشتری از نظر مخاطبان
ل آن که محدوده  Aاز تمهیدات طراحی برای
برخوردار است .حا 
ً
ی مکث نسبتا بیبهره ماندهاست .قلمرو مکانی طبق
تعریف فضا 
تفسیرات آورده شده در چارچوبنظری ،نیازمند تمهیداتی برای
مرزبندی و فضایی ب ه مثابه ایستگاه و سکون است که آن آرامش
روانــی مورد نیاز انسان به عنوان قلمرو مکانی را فراهم آورد .ولی
ً
محدوده  Aکه از مطلوبیت نسبتا خوبی بــرخــوردار اســت ،فاقد
ً
تمهیدات الزم است .در این بستر ،سیاستهای طراحی عموما
به کارگیری تمهیداتی چون مبلمان شهری و اختالفسطح و نرده
و پوششگیاهی برای تأمین کیفیت قلمرو مکانی است .ارزیابی
شاخصهای مهم برای تداعی قلمرو برای انسان این محدودههای
مطلوب با روش  )Goal Achivment Matrix( GAMمورد ارزیابی
قرارداده شد .این روش در سال  1966توسط موریس هیل (Morris

ابعاد
کالبدی
کارکردی
روانی-ادرا کی
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جدول شماره  :6روش ارزیابی ماتریسی دستیابی به اهداف()GAM

فرهنگی
اجتماعی
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ط ضعف روشهــای موجود ارزیابی مطر 
ح
 )Hillدر پاسخ به نقا 
شد .ضریب اهمیت هر یک از اهداف ،طی روش مشارکتی توسط
 50نفر از اساتید و دانشجویان طراحی شهری تعیین شد .سپس
به ارزیابی محدودههای مطلوب پرداخت ه و نتایج آن در جدول
شماره  6ارائه شده است .نتایج حاصل از ارزیابی  GAMاهداف،
ت که محدودههای  Eو  Gو  Cو  Aبهترتیب از
نشاندهنده آن اس 
ن دهنده آن است
امتیاز باالتری برخوردارند .نمودار شماره  5نشا 
که محدودههای  Eو  Gبه واسطه تمهیدات طراحی دارای امتیاز
ت به  Aو  Cدر بررسی میزان
باالتری در دستیابی بهاهداف ،نسب 
بهرهوری مخاطبان از محدودهها میباشند .این موضوع نشان
دهنده آن است که در شاخصهای ارائه شده برای تأمین قلمرو
مکانی مؤلفههایی وجود داشته که محققان بدان اشارهنکردهاند.
مــحــدوده  Cو  Aآن مؤلفهها را دارنــد که با بررسی میدانی این
محدودهها میتوان بدان دستیافت.

شاخصها
نظمفیزیکی
نظمبصری
آسایشفیزیکی
سلسله مراتبدسترسی
ب عملکردی
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 .7بحث
هر الگوی جاری رفتار نیازمند سطحمطلوبی از خلوت است .ساختار
خ گوید .بهبیان
محیط ساختهشده باید به نیازهای قلمروپایی پاس 
سادهتر ،ایجاد قلمرو ب ه وسیله عالئم و نشانههای فیزیکی مانند
ت مفهومی
دیوار یا نردههای جدا کننده و یا با نشان دادن حرکا 
ت که ب ه طور
مانند فاصله گرفتن ،یکی از راههای غلبه بر ازدحام اس 
ذاتی ،هر فرد متناسب با شرایط روانی درونفردیاش بهآن شکل
ش روانی خود را تأمین میکند .طراحان میتوانند در
داده و آسای 
ک زیادی
طر حها بهایجاد قلمرو مشخص فیزیکی و غیرفیزیکی کم 
کنند .عالوه بر استفاده از تغییر بافت ،مصالح و جدا کنندهها در
محیط با عالئمگرافیکی حدود و قلمرو شاخصتر میشود .در این
زمینه گرافیک محیطی نیز بسیار اهمیت دارد که برای ایجاد مرز
و قلمرو در اختیار طراحان قرار دارد .در فضاهای عمومی شهری
مانند پــارکهــا ،عــاو ه بر مبلمان و نیمکتها ،حتی تغییر نــوع و

بافتگیاهان ،مرزها و قلمروهای جدید ب ه وجود میآورد .براساس
نمودار شماره  ،5عدم تطابق ترتیب نتایج ارزیابی محدودههای
ن دهنده آن استکه شاخصهایی باید وجود داشته
مطلوب نشا 
باشد که در مدل ارائه شده توسط پژوهشگران بدان اشارهنشده
است .ب ه منظور سنجش بهتر معیارها ،ارائــه ریزشاخصها ،الزم
دانسته شــد .از ایــن رو ،رفتار قلمروپایی افــراد در محدودههای
معرفی شده در مدت یک ماه در زمانهای یکسان و مصاحبه با
آنها به خصوص در محدوده  A , E , Cکه از مطلوبیت باالیی از
نظر مخاطبان بــرخــوردارنــد ،صــورت پذیرفت که نتایج آن منجر
به بازنگری شاخصها و نوشتن ریزشاخصهایی مطابق جدول
شماره  10گردید .سپس برای سنجش درستی شاخصهای ارائه
شده با محدوده مطلوب کاربران ،ارزیابی در همان محدودههای
مطلوب صورتپذیرفت تا شاخصها و زیرشاخصها حاصل شود
(جدول شماره  ،7نمودار شماره .)6
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امنیت

روانی_ادرا کی

تعامل
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اجتماعی/فرهنگی

مشارکت
مردمی
ارزشهای
هویت
فرهنگی
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خوانایی
حس
فضا

78

شماره بیستوچهارم

A

B

C






















D





























ش انگیزی
خاصیت نق 



تمایز و تشخص ( نقطه عطف طرح)



























ت دینی
اعتفادا 





احترام ب ه عرف جامعه



کلامتیازات
ضریب فراوانی هر محدوده




25
0.73

 .8نتیجهگیری
شاخصها و ریزشاخصها که ازنتایج پژوهش بدان اضاف ه شد ،به
صورت  high-lightدرجدول شماره 10ارائه گردیده است .شاخص
انعطافپذیری در بعد کــارکــردی به عنوان مؤلفهای مؤثر برای
تحقق خاستگاه مطلوبیت و ارتقای ایجاد ادرا ک قلمرو اضافهشد
که قابلیت مبلمان منعطف و کاربری منعطف فضایی در قالب
اجتماعپذیری و اجتماعگریزی به صورت توأمان را داراســت .چرا
که فرهنگ یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر قلمرو مکانی است و این
تفاوت فرهنگها ،تنوع و انعطافپذیری قلمرو مکانی را خواستار
است .بهطور مثال ،درمحدوده  Aو  ،Cهندسه ،قابلیت انعطاف

11
0.32



















































خاطره انگیزی
دید گسترده (تسلط برفضا)
حضورپذیری محیط
فعالیت جمعی
ارتباطات اجتماعی
تعهد شهروندی ب ه محیط
حستعلق فضایی
مشارکت در فعالیتها
معنا (پل طبیعت)
نماد و نشانه






٭









E

F

G

H

I





















































































28
0.82

10
0.29

26
0.76

12
0.35























15
0.44

16
0.47

17
0.5

در اجتماع پذیری و اجتماع گریزی فضا را مهیا ساخته است.
در سازماندهی اجتماعپذیر امکان تماس چهره به چهره وجود
دارد و فاصله فضاهای نشستن در حد فاصلههای اجتماعی_
مشورتی است .سازماندهی اجتماعگریز موجب خودداری از تعامل
اجتماعی میشود .در طراحی فضاهای همگانی نیز از این شیوهها
باید استفاده شــود .در مکانهای عمومی یــا شبه عمومی گاه
فضاها اجتماعپذیر باشند و مالقاتهای مردم را میسرسازند و گاه
اجتماعگریز و هیچ فضای تجمعی در آنها در نظر گرفتهنشدهباشد.
ن گونه فرض کرد کهروابط چهره
براساس گفته جان لنگ نباید ای 
بهچهره در مکانهای اجتماعپذیر حضور مردم را تقلیل میدهد.
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بــرای بــروز چنین رفتارهایی باید تمایل قبلی نیز وجــود داشته
.باشد و قلمرو مکانی باید در فضاهای مورد قبول مردم قرار گیرند
م از پیادهراهها که تأ کید بر مکث و سکون انسان
 فضاهای شهری اع
 ساختار فضایی، باید فا کتورهایی چون عرصهبندی مطلوب،دارد
، خوانایی، امنیت انعطافپذیری،ش فیزیکی
  آسای، نظم،مناسب
 هویت و ارزشهای فرهنگی برای تحقق،ت مردمی
 تعامل و مشارک
.قلمرو همگانی مطلوب را دارا باشد
نتایج حاصل از تحلیل دادهها توسط نرمافزار نشان داد که برای
ً
زنها تأمین امنیت مخصوصا به شکل نظارت و کنترل اجتماعی
در قلمروها بسیار حائز اهمیت بوده و همچنین زنها نسبت به
مردها خواهان ملموس بودن هر چه بیشتر مرزهای قلمرو و تعریف
 همچنین.شدن مناسب قلمروها ب ه واسطه طراحی میباشند
 مردها.زنها فضاهای منعطفتری نسبت به مردها را خواستارند
نیز خواستار دید گستردهتر و اشراف بیشتری به مسیرهای حرکتی
.نسبت به زنها در قلمروها میباشند
 جایی برایماندن" (شرکت،با آن که شعار اینپروژه" پلطبیعت
ی مطلوب که
  درصد از فضاها33  اما،) بود2014، طراحپروژه،دیبا
 فاقد تمهیدات اولیه برای تداعی،در این پژوهش شناساییشد
 همچنین.)I ،D ،A قلمرو مکانی در طراحی هستند (محدودههای
 در طرح، درص ــد ازمــحــدودههــای تعریف شــده ب ــرای مـکــث53
ً
فاقد کیفیت قلمرو مکانی مطلوب مخاطبان بوده و صرفا کاهش
ت سن مورد استفاده
 ازدحام فیزیکی و عوامل انسانی چون کهول
،)؛ درصورتیکه الزمه فضای مکث3قرار میگیرند (تصویر شماره
 این موضوع اهمیت کم مسائل.فضایی ب ه مثابه قلمرو مکانیست
بسیار حیاتی چون تأمین شاخصهای قلمرو مکانی را حتی در
.طراحیهای معتبر معماری و شهرسازی نشان میدهد
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