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Significant similarity between behavior-place
چکیده
and method of urban behavior evaluation for
امـروزه درنظرگیـری تعامـل فیمابیـن «کالبـد ،فعالیت و معنا» کـه دارای
redesign of urban spaces and furniture
پیوسـتاری و همسـویگی معنـاداری با نحـوه و چگونگی کاربسـت فضاهای
شـهر بوسـیله شـهروندان اسـت ،از مهمتریـن پارادایم هـای مفهومـی
Abstract
و رهیافتهـای نظـری بـه «بازطراحـی فضاهـای شـهری» بـوده اسـت کـه Today, in terms of interaction between physical activity and
الزم اسـت در حـوزه برنامه ریـزی و مدیریـت شـهری موردنظـر معماران و meaning to have a significant continuum of how spaces are
طراحـان شـهر قـرار گیرد .از سـوی دیگر ،دسـتیابی بـه روشـهای ارزیابی used by citizens is the concept of paradigms and theoretical
approaches to design of urban spaces. It is necessary in the
رفتـار شـهروندان بـرای بازطراحـی دوبـاره فضاهای شـهری نیز مـی تواند field of urban planning and management of the city’s archi-
ضمـن کمـک بـه طراحی محیـط هایی پاسـخده ،از عـدم بکارگیـری فضا tects and designers. On the other hand, access to the rede-
بوسـیله شـهروندان و تولیـد فضاهـای غیرسـرزنده و ناکارآمـد جلوگیـری signed, re-evaluation procedures for citizens of urban areas
بعمـل آورد کـه التـزام و ضـرورت تحقیـق حاضـر را تشـکیل داده اسـتcan also contribute to the design of responsive environments, .
در مقالـه حاضـر ،بـه سـنخیت شناسـی انـواع روشـهای ارزیابـی رفتارهـا the lack of space use by citizens and non-animated produc-
tion spaces and prevent inefficient. In this paper, the origin of
و قـرارگاه هـای رفتـاری و میـزان انطبـاق آنهـا بـا بازطراحـی دوبـاره فضا
the types of behavior and behavioral bases of their compliخاصـه در ایـران پرداختـه شـده اسـت کـه از روش توصیفـی -تحلیلـی و ance with the properties of space has been redesigned again.
اسـتدالل مبتنـی بـر منطـق و روشـهای اسـنادی بهره بـرده اسـت .لذا در The analytic and argument based on logic and documenta-
پایـان ضمـن اشـاره بـه معیارهـای بازطراحـی دوبـاره مبلمـان و فضاهای tion methods employed. In the end, pointing to the open
شـهری ایـران در دوره معاصر به مجموعه معیارهایی اشـاره شـده و میزان standards and urban spaces in contemporary furniture design
سـنخیت ایـن روشـها بـا بازطراحـی و ارزش گـذاری هـر یک بـه اختصار again to set the criteria mentioned and the origin of these
methods to the design of each is briefly analyzed.
مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار گرفته اسـت.
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 .1مقدمه
رفتـار انسـاني برآينـدي از انگيزه هـا و نيازهـاي فـرد،
قابليـت محيـط ،تصويـر ذهنـي ناشـي از ادراک او از
دنيـاي خـارج و معنايـي کـه اين تصويـر بـراي او دارد،
مـي باشـد؛ بنابرايـن هر رفتـار تحت تاثير شـرايط فوق
مي توانـد اشـکال مختلفـي به خـود بگيـرد و رفتارهاي
متنوعـي را باعـث شـود« .رفتـار» تنها تابـع «فعاليت»
نيسـت؛ بلکـه ترکيبـي از .1« :فعاليـت .2 ،زمـان و .3
محیـط» 1اسـت .انسـان همـواره در تعامـل بـا محيطي
اسـت کـه خـود جزيـي از آن به شـمار مـي رود .رفتـار
اجتماعـي نيازمنـد بسـتري بـراي روي دادن اسـت،
بنابرايـن رابطـه انسـان و «محيـط» بـه صـورت يـک
رابطـه «رفـت و برگشـتي و تعاملـي» موردنظـر اسـت.
موضـوع علم «طراحي شـهري» خلـق فضاهاي عمومي
با کيفيت در سـطح شـهر مي باشـد ،آن جا کـه زندگي
عمومـي افـراد در جريان اسـت و در خيابـان و ميدان و
پـارک و غیره ،مـردم با ويژگيهـا و کيفيت هاي مطلوب
و نامطلـوب آن در تمـاس مسـتقيم قـرار مـي گيرند.
از سـويي ،از آنجـا کـه رفتـار در رابطـه با محيط شـکل
مي گيـرد ،بـه شـدت تحت تاثيـر «فرهنـگ و اجتماع»
معلـول علتـي «اجتماعـي و
مـي باشـد و پيوسـته
ِ
فرهنگـي» اسـت .محيط مي توانـد خاسـتگاه «ادراک،
بازشناسـي و اثرگـذاري و رفتـار فضايـي» باشـد،
گروه هـاي مختلـف اسـتفاده-کننده از فضـاي شـهر
داراي نيازهـا و الگوهـاي رفتـاري و بسترسـاز «قـرارگاه
هـای رفتاری» مختلفي هسـتند .بخشـي از ايـن نيازها
معطـوف به نيازهـاي مختلف و متعدد انسـاني اسـت و
بخشـي ديگـر بـه ويژگي هـاي کالبـدي و نقـش فضاي
مـورد اسـتفاده در شـهر مربـوط مـي شـود .همچنيـن
برخـي از الگوهـاي رفتـاري بـه نيازهـاي دسـته هـاي
مختلـف اسـتفاده کننده از فضـا بسـتگي دارد و برخـي
از ايـن الگوهـا تابـع فرهنـگ و بسـتر فرهنگـي جامعه
مـي باشـد .بنابرايـن نحـوه برقـراري اين رابطـه تعاملي
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بسـتگي زيـادي بـه چهـار عامـل دارد کـه عبارتنـد از:
ويژگي هـاي کالبـدي فضـاي مـورد اسـتفاده ،نيازهاي
انسـاني بـه طـور عـام ،نيازهـاي مخاطبيـن و اسـتفاده
کننـدگان خـاص آن فضـا و در نهايت الگوهـاي رفتاري
و بسـتر فرهنگـي جامعـه.
از آنجـا که در شـرايط امروزي شـهرها فضاهاي عمومي
آن معـرف هويت و شـخصيت و ميـزان رونق و جذابيت
يک شـهر هسـتند ،در صحنه رقابت شـهرهاي مختلف
بـه لحـاظ جـذب سـرمايه ها ،جـذب نيـروي انسـاني،
ارتقاء رفتارهای مناسـب و شـکلگیری مـکان رفتارهای
سـازنده از مهـم تريـن امـور اسـت .تغييـر شـرايط در
جوامـع شـهري ،توسـط تغييـرات اخيـر در الگوهـاي
زندگـي بهتـر و واضحتـر مـي توانـد توضيح داده شـود.
در نتیجـه توجـه به آسـايش و برآورده کـردن نياز گروه
هـاي مختلف اسـتفاده کننده از فضا يکـي از معيارهاي
اساسـي در جهـت ايجـاد مطلوبيـت فضايـي ،افزايـش
کيفيـت و ميـزان رضايت مندي شـهروندان مي باشـد.
از طريـق رواج دادن برخـي رفتارها يا کاسـتن از برخي
رفتارهـا در فضـا مـي تـوان احسـاس خاصـي در افـراد
ايجـاد کـرد؛ به طوريکه کيفيـت ويژه اي از فضـا ادراک
کنـد .در واقـع آشـنايي طراحـان شـهري با دانشـهايي
همچـون علـوم رفتـاري و روانشناسـي محيطـي مـي
توانـد ايـن امـكان را بـراي طراحـان فراهـم كنـد تـا
منطبـق بـر نيـاز و فرهنـگ اسـتفاده كنندگان ،فضاهـا
را طراحـي كننـد و بـر ايـن اسـاس شـرايط الزم بـراي
زندگـي مطلوب بـراي كاربران شـهري از فضاهـا فراهم
آيد .امروزه در سرتاسـر دنيا مراکز شـهري سـواره محور
بـه سيسـتم پيـاده راه هـا تبديل شـده انـد؛ زندگي در
فضاهـاي عمومـي چه نزديک و چـه دور از فعاليت هاي
تجـاري ،بـه طـور برجسـته اي افزايـش يافتـه اسـت و
ً
کاملا تفريحـي و اجتماعـي نيز رشـد
زندگـي شـهري
يافتـه اسـت .در حال حاضـر تمايل و گرايش به سـمت
هرچه بيشـتر توسـعه يافتن زندگي در فضاهاي شهري
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 .1در این رابطه ،کورت کافکا ( ،)1935بین ُمحیط جغرافیایی و ُمحیط رفتاری تمایز قایل می شود ،چنانچه ُمحیط جغرافیایی را ُمحیط عینی و
واقعیتهای اطراف انسان می داند ،و ُمحیط رفتاری را تصویرشناختی ُمحیط عینی ارزیابی می کند که اساس رفتار انسان را شکل می دهد .عالوه بر
این «داگالس پورتیوس» (ُ )1977محیط مفهومی را مطرح می کند که آن را به مفاهیم ُمحیط پدیده ای (جغرافیایی) و شخصی (رفتاری) می افزاید
(مرتضوی ،1367 ،ص .)7
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اسـت ،چراکـه در حـال حاضـر تمايلات اجتماعـي بـه
سـمت اسـتفاده از فضـاي عمومي اسـت .در اين راسـتا
نقش مبلمان شـهري در فراهم نمـودن امکانات زندگي
و حضـور افـراد در فضاهـاي شـهري مـي توانـد بسـيار
کليـدي و پـر اهميت باشـد.
ايـن پژوهـش در پي آن اسـت کـه با توجه بـه الگوهاي
رفتـاري ،تراکـم رفتـاري ،آسـيب شناسـي رفتارهـا
و دسـته بندي ايـن الگوهـا بـه طـور عـام بـه نيازهـاي
رفتـاري و دريافـت معانـي رفتـاري در طراحـی مبلمان
هـای شـهری از یک طـرف ،و میـزان انطباق روشـهای
ارزیابـی قـرارگاه های رفتـاری با بازطراحـی این فضاها
برسـد و همچنین شناسـایی عواملـی از محیط کالبدی
کـه بـه الگوهـای رفتـاری شـکل و یـا تحت تاثیـر قرار
می دهنـد از طريـق دخالـت در طراحـي و ويژگي هاي
کالبـدي -فضايي محيط و همچنين بر اسـاس الگوهاي
کيفيت بخشـي به فضا معيارهايي بـراي ايجاد محيطي
بـا کيفيـت و کارآمـد ارائه دهـد که به عنوان بخشـي از
راهنمـاي طراحـي مبلمان شـهري در ايـن زمينه قابل
ارجـاع و اسـتناد باشـد .لـذا در ابتـدا ضمـن اشـاره به
مفهـوم روانشناسـی محیطـی و برخی مفاهیـم مرتبط،
بـه مفهوم قـرارگاه های رفتاری اشـاره شـده و در پایان
نیـز میزان انطبـاق این روشـها با مقتضیـات بازطراحی
مورد اشـاره قـرار داده می شـود.
مواد و روشها
روش تحقیـق پژوهـش حاضـر توصیفـی -تحلیلـی بـا
بهـره گیری از روش اسـنادی اسـت .تحقیـق حاضر بنا
بـه ماهیـت از نـوع کاربردی اسـت و صرفـا در نظر دارد
تـا ضمن سـنخیت شناسـی مجموعه روشـهای ارزیابی
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رفتـاری بـا بازطراحـی فضایی ،بـه مجموعـه معیارهای
بازطراحـی در حـوزه مبلمـان شـهری دسـت یابـد .از
طـرف دیگـر ،از روش فراتحلیـل در بررسـی تحقیقـات
پیشـین نیـز بهره گرفتـه که ابـزار گـردآوری داده های
آن نیـز مطالعات کتابخانه و منابـع التین و اینترنتی در
ایـن زمینه بوده اسـت.
مباني نظري
امـروزه فضاهـاي شـهري در رابطـه بـا رفتارهـاي
اسـتفاده كنندگان از آن فضاهـا بررسـي ميگـردد.
هـر «فعاليتـي» كـه توسـط انسـان صـورت ميگيـرد،
اساسـاً متكـي بـه «فرهنـگ» اسـت و فرهنـگ نتيجـه
مقررات نامدون (عرف) ،عادات ،آداب و رسـوم ،سـنتها،
سـبكها و شـيوههاي متـداول زندگـي اسـت .معماري و
شهرسـازي با فضاهايي سـروكار دارند كه انواع فعاليتها
در چارچوبهـاي متفـاوت در آنهـا اتفـاق مي افتـد و در
حقيقـت بـه ايـن فضاها معنـي و مفهوم ميدهنـد .اين
فعاليتهـا ،تابـع خصوصيات فرهنگ جامعهاي اسـت كه
صاحبـان ايـن فعاليتهـا به آنهـا تعلـق دارند.
فرهنـگ« ،الگوهـاي رفتـاري» را بوجـود مـيآورد و
درنتيجـه اين الگوهـاي رفتـاري تعيين كننده چگونگي
اسـتفاده مـردم از فضاهـا ميشـوند .بنابرايـن نحـوه
اسـتفاده مـردم از فضـا براسـاس فرهنـگ ميباشـد؛
به عنـوان مثـال در هندوسـتان خيابـان معجونـي از
فعاليتهـاي متعـدد و متنـوع اسـت كـه درنتيجـه انواع
بـو ،صـدا و مناظر عجيـب و غريب درهم بافته شـدهاند؛
درحاليكـه در جوامـع غربي پياده روي و پرسـه زدن در
خيابانهـا عملـي ناپسـند محسـوب ميشـود و حتي در
برخـي از سـاعات شـبانه روز نه تنها خوشـآيند نيسـت
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نمودار  .2مولفه های تشکیل دهنده فضا از دیدگاه
کانتر (در کالبد بر اساس تصورات فعالیتها شکل
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بلكـه خطـر جانـي نيـز دارد (بحرینـی ،1384 ،ص .)3
نکتـه مهـم این اسـت که مسـایل حیطه «روانشناسـی
محیطـی و مقولـه قـرارگاه هـای رفتاری» در دو دسـته
عمـده مطـرح می شـوند و بنابرایـن بـا دو رویکـرد بـه
بررسـی ماهـوی این مفاهیـم می توان پرداخـت :الف-
شـناخت ماهیت محیـط ،رفتار انسـان و رابطه الگوهای
رفتـار و محیط ساخته شـده (رویکـرد محتوایی)؛ و ب-
جایـگاه و مولفه هـای اثرگذار علـوم رفتـاری در فرآیند
طراحـی (رویکـرد رویه ای).

رفتار و قرارگاه رفتاري
«محیـط» شـامل مجموعـــــــه ای از «قرارگاه هـای
رفتـاری» اسـت کـه درون یکدیگر قـرار گرفته انـد و با
هـم ،فصول مشـترک دارند .ایـن قرارگاه-هـای رفتاری
دارای دو عنصـر اساسـی اند:
 .1یک «الگوی شاخص رفتار» و
 .2یـک «محیـط فیزیکـی» .محیط فیزیکی سـاختاری
کالبـدی اسـت مرکـب از سـطوح مرتبـط بـه هـم
و متشـکل در الگوهـای خـاص کـه فضاهـای بـاز و
سـبز ،سـاختمان ها ،اتـاق و چیدمـان فضـا را تشـکیل
می دهنـد .ایـن سـطوح از مـواد ،بافتهـا ،و رنگدانه های
مختلـف ترکیـب شـده اند و بـه طـرق مختلفی روشـن
می شـوند.
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تصویر  .4انواع ُمحیط از دیدگاه داگالس

پورتیوس ()1977؛ ماخذ :ترسیم نگارندگان
بر اساس مرتضوی.1367 ،

A

نمودار  .3مدل حس مکان رلف کانتر؛ همسویگی ارتباط
کالبد ،فعالیت و معنا در محیط؛ ماخذ :نگارندگان.
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اولیـن بـار« ،مـدار رفتـار» بـه عنـوان واحـدی بـرای
سـنجش و تحلیـل فضاهـای معمـاری توسـط «بارکر»
مطـرح شـد« .قـرارگاه یـا مـکان رفتـاری» ترکیبـی از
فعالیـت و مـکان اسـت کـه دارای اجـزای زیـر اسـت:
 .1فعالیتـی قابـل تکـرار و ارتجاعـی (الگـوی جـاری
رفتـار)؛
 .2طرح خاصی از محیط (محیط کالبدی)؛
 .3رابطه ای سازگار بین این دو (همساختی)؛ و
 .4دوره زمانی خاص.
اگـر یک الگوی جاری رفتـاری در یک مکان کالبدی در

زمانهـای مختلـف بروز کنـد ،آن مـکان می تواند جزیی
از یـک یـا چنـد قـرارگاه رفتـاری باشـد .یـک قـرارگاه
رفتـاری می تواند نیازهـای یک فـرد را (از ابتدایی ترین
تـا پیچیده تریـن) بـرآورده کنـد .هـر قـرارگاه رفتـاری
می توانـد یـک حریـم داشـته باشـد کـه رفتـار در آن
مسـتقر می شـود .مشـکل حریـم وقتـی بـروز می کند
کـه فعالیتهایـی کـه نیـاز بـه تفکیـک دارنـد به خوبـی
تفکیـک نشـوند .قـرارگاه رفتـاري يـا مـكان -رفتـار را
مي تـوان واحـد اجتماعـي كوچكـي بشـمار آورد كـه از
آميـزش يـك «فعاليـت» و يـك «مـكان» بوجـود مـي
آيـد و عرصـه اي بـراي بـروز عملكردهـاي آن محيـط
شـهري بـه حسـاب مي آيـد.
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رفتـاری» اسـت .بـه داليـل مختلفي يـك مـكان رفتار
ممكـن اسـت تعـداد كـم يـا زيـادي از افـرادي را كـه
متمايـل بـه فعاليـت هسـتند را به خـود جـذب نمايد.
وقتـي كـه افـراد زيـادي در پيرامـون موضـوع كار
حضـور دارنـد و مـكان رفتـار از يافتن راهي بـراي ورود
افـراد بیشـتر ناتـوان اسـت ،پديده اشـباع بـاالي منابع
انسـاني رخ ميدهـد .از سـوي ديگـر ،وقتـي كـه افـراد
كمـي جـذب فعاليـت ميشـوند ،پديـده فقدان اشـباع
منابـع انسـاني رخ ميدهـد (ويكـر)1986 ،؛ بنابرایـن
مكانهـاي رفتـاری ،موجوديت ايسـتايي ندارند و در هر
دو حالـت «فرااشـباع و فقـدان اشـباع» ،كارايي مطلوب
از دسـت مـيرود .همچنیـن بایـد گفـت کـه کیفیـت
محیـط و فضاهای شـهری از موضوعاتـی مهم در دانش
1
طراحـی شـهری و معماری اسـت که «ارزیابـی ادراکی
و رفتـاری شـهروندان و انگاشـتهای ذهنی و بـروز رفتار
آنهـا در محیـط» ،اهمیتـی اساسـی دارد؛ چنانچـه الزم
اسـت تا بـه مطالبی اشـاره شـود:
 .1اوالً؛ طراحی شـهری دانشـی است که به ساماندهی و
کیفیـت ُمحیطی عرصه های همگانی (شـهری)
ارتقـای ّ
کیفیت
می پـردازد .پرداختـن بـه سـاماندهی و ارتقـای ّ
ُمحیطـی در فراینـدی به انجام می رسـد کـه مفاهیمی
چـون نمایانگرهـا و هنجارهـای کیفی پاسـخ دهندگی
ُمحیطـی معنی دار می شـوند .این هنجارهـا بر ویژگیها
یـا حـال و هوایـی داللـت می کنند کـه معیـار ،مبین و
شـاخص پاسـخ دهندگی ُمحیط هستند.
کیفیـت یـک شـیئی درجـه و میـزان برتری،
 .2دومـاً؛ ّ
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نمودار  .5مولفه های قرارگاه های رفتاری از
دیدگاه بارکِر؛ ماخذ :ترسیم نگارندگان.

«نظریـه سـطح اشـباع منابع انسـانی» يكـي از مفاهيم
كليـدي در نظريه مـكان -رفتار یا همـان «قرارگاه های
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« .1فرآیند ادراکی» دنبالهای از مراحل است که از محیط شروع میشود و به درک ما از یک محرک و اقدام واکنشی نسبت به آن محرک میانجامد.
این فرایند در موارد زیر خالصه می شود .1« :محرک محیطی :دنیا پر است از محرکهایی که از طریق حواس مختلف میتوانند توجه ما را جلب
کنند .محرک محیطی هر چیزی در محیط ماست که قابلیت درک شدن داشته باشد« .2 ،.محرک مورد توجه» :محرک مورد توجه ،شیء بخصوصی
در محیط است که توجه ما بر روی آن متمرکز شده است« .3 ،.تصویر بر روی شبکیه» :سپس ،محرک مورد توجه به صورت یک تصویر بر روی
شبکیه شکل میگیرد .اغلب افراد از این موضوع آگاهی دارند که تصویر روی شبکیه در واقع وارونه تصویر واقعی است« .4 ،تبدیل» :تصویر روی شبکیه
سپس به سیگنالهای الکتریکی تغییر شکل مییابد .این فرایند را تبدیل مینامند .این کار باعث میشود که پیامهای دیداری جهت تفسیر به مغز
ارسال شوند« .5 ،.پردازش عصبی» :آنگاه سیگنالهای الکتریکی تحت پردازش عصبی قرار میگیرند« .6 .ادراک» :در مرحله بعد از فرایند ادراک ،ما
شیء محرک در محیط را به طور واقعی درک میکنیم .در این مرحله است که ما به طور هشیارانه از آن محرک آگاهی مییابیم« .7 .بازشناسی و
شناخت» :ادراک فقط مستلزم آگاهی هشیارانه از مح رکها نیست .عالوه بر آن مغز ما باید آنچه حس کردهایم را ردهبندی و تفسیر کند .مرحله بعد
عبارت است از تفسیر و معنابخشیدن به یک شیء که به آن بازشناسی یا شناخت گفته میشود ،.اقدام :مرحله نهایی در فرایند ادراکی مستلزم نوعی
اقدام و عمل در واکنش به محرک محیطی است .این اقدام میتواند صورتهای گوناگونی داشته باشد ،مث ً
ال برگرداندن سر برای نگاه نزدیکتر و یا
چرخیدن و نگاه کردن به یک چیز دیگر».
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مشـابهت یـا فروتـری آن نسـبت به اشـیاء دیگر اسـت
کـه توسـط انسـان از طریـق ذهنـی و عینی بـه عنوان
مجموعـه ویژگیهـای آن شـیئی درک و محسـوب مـی
کیفیـت یـک شـیئی از دو منبع «ضمیـر» 1فرد
گـرددّ .
و خـود «شـیئی »2نشـات مـی یابـد کـه بـه ترتیـب
آنهـا را «ارزش »3و «مقیـاس انـدازه گیـری» 4نامیده،
«کیفیتهای
«کیفیتهـای مطلوبیتی» 5و
بیانگـر دو گروه
ّ
ّ
ظرفیتی» 6اشـیاء هسـتند .این مهم نقشـی اساسـی در
بـروز رفتـار و شـکلگیری قرارگاه های رفتاری داشـته و
بـر نحوه اسـتفاده از فضاهای شـهری تاثیرگـذار خواهد
بود.
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نمودار  .6بنیان های کیفی محیط و زمینه های

iv

ادراکی و ذهنی در بروز رفتار و الگوهای رفتاری؛
ماخذ :نگارندگان.

تعامل فضای شهری و رفتار شهروندی
در ایـن بخـش به تعریف عملیاتـی متغیرهای دخیل در
موضـوع به اختصار پرداخته می شـود.
« .1انگیـزه» :انگیـزه نیـروی هدایتگـر رفتـار اسـت.
رفتارهـا در جهـت ارضـای نیازهـای انسـانی شـکل
می گیرند .نیازهای مشـترک شـناخته شـده در انسـان
دامنه وسـیعی از جمله نیازهـای فیزیولوژیکی ،نیازهای
زیسـتی یـا نیازهـای اجتماعـی و اکتسـابی را در برمی
گیرنـد .نیازهـا از هر دسـته و گروهی که باشـند سـبب
4. measure
5. qualities of desirability
6.qualities of capacity
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افزایـش تنـش یـا انـرژی درونـی فـرد می شـوند و در
حقیقـت ایجـاد انگیـزه می کننـد.
« .2نیـاز» :هـر فـرد دارای تعـدادی نیازهـای ذاتـی
اسـت کـه فعال کننـده و هدایت کننـده رفتـار اوسـت.
ایـن نیازهـا غریـزی هسـتند یعنـی مـا بـا آنها بـه دنیا
می آییـم امـا رفتارهایـی که مـا بـرای ارضا ایـن نیازها
بـه کار می بریـم ذاتی نیسـتند ،بلکـه آموختنـی بوده و
بنابرایـن افـراد مختلـف ممکـن اسـت در نحـوه ارضای
انگیـزه هـا تفـاوت هـای زیـادی پیـدا کننـد (پاکـزاد،
 ،1385ص .)34
« .3ا ِدراک»« :تجربـه حسـی ما از دنیـای پیرامونمان
حرکهای ُمحیطی
و مسـتلزم بازشناسـی و شـناخت ُم ّ
حرکهاسـت ».مـا
و نیـز اقدامـات واکنشـی بـه ایـن ُم ّ
از طریـق فراینـد ا ِدراکـی ،دربـاره عناصـر ُمحیطـی
کـه بـرای بقـای ما جنبـه حیاتـی دارنـد ،اطالعـات به
دسـت میآوریـم .ا ِدراک نـه تنها تشـکیل دهنده تجربه
ازدنیـای پیرامونمـان اسـت بلکـه به مـا اجـازه میدهد
کـه درون ُمحیطمـان بـه فعالیـت و عمـل بپردازیم.
« .4سلسـله مراتـب نیازهـای انسـانی» :بـرای
تعریـف نیازهای انسـانی مدل های زیادی تدوین شـده
اسـت کـه از بیـن آنها مـدل «مقیاس احساسـات اصلی
در رقابـت» الکسـاندر لیتـون و «مـدل سلسـله مراتـب
نیازهای انسـانی» آبراهـام مازلو مورد اسـتفاده طراحان
محیطـی قـرار می گیـرد .مـدل نیازهـای «الکسـاندر
لیتـون» وسـیله مناسـبی بـرای درک ماهیـت محیـط
سـاخته شـده در عیـن احتـرام بـه انسـان اسـت .ایـن
نیازهـا عبارتنـد از :امنیـت فیزیکی ،ابراز دشـمنی ،ابراز
عشـق ،حفـظ عالیق شـخصی ،شناسـایی شـدن ،بیان
خودانگیختگـی ،تشـخیص جایـگاه خـود و دیگـران در
جامعـه ،حفـظ و مراقبـت از عضویـت گروهـی معیـن،
تعلـق به یک نظم معنوی .اشـکال ایـن مدل عدم وجود
دسـته بندی و نظم مشـخص و پیچیدگی نیازهاسـت.
آبراهـام مازلـو سلسـله مراتبی از نیازهـا از قوی تریـن
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1. ego
2. object
3. value

تـا ضعیف تریـن پیشـنهاد کرده اسـت .سلسـله مراتب
پیشـنهادی او به ترتیب زیر اسـت :نیازهای فیزیولوژیک
مانند گرسـنگی و تشـنگی؛ نیازهای ایمنی مثل امنیت
و محافظـت در مقابل صدمات؛ نیازهای تعلق و دوسـت
داشـتن مثـل عضویـت در گروه هـای اجتماعـی و نیاز
عاطفـی؛ نیـاز بـه قـدر یعنی فـرد نـزد خـود و دیگران
دارای ارزش باالیـی باشـد؛ نیـاز بـه خود شـکوفایی که
بیانگـر میـل بـه ارضـای ظرفیـت هـای فـردی اسـت؛
نیازهـای شـناختی و زیبـا شـناختی ماننـد میـل بـه
دانسـتن و تمایـل بـه زیبایـی بـرای زیبایی.
« .5فعاليـت» :از آنجـا کـه نیـاز یک مفهوم انگیزشـی
دارد ،مسـتلزم حرکت یـا حرکات خاصی بـرای برآورده
شـدن آن نیـاز اسـت .بـه تمامـي افعـال انسـاني كـه
در راسـتاي بـرآوردن يكـي از نيازهـاي او انجـام مـي
گيرنـد ،فعاليـت گفتـه مـي شـود .علي رغم تنـوع زياد
رفتارهـاي انسـاني مـي توان آنهـا را از طريق تشـابه در
جنبـه فيزيكـي آنهـا يـا اشـتراك در بـرآوردن نيـاز ،در
دسـته هـاي كوچكتـري بـا نـام فعاليـت طبقـه بنـدي
كـرد (پاکـزاد ،1385 ،ص  .)41همان طـور کـه ً
قبلا
نیـز بیـان شـد ،فعاليتها بـر اسـاس « .1جبـري و يا .2
اختيـاري بـودن» بـه سـه دسـته تقسـيم مـي شـوند:
«فعاليتهـاي ضـروری» :فعاليتهايـي كه حالـت اجباري
داشـته و شـامل فعاليت-هـاي عمومـي مـردم از قبيل
حركـت بـه سـمت محـل كار و يـا خريـد مايحتـاج
مي باشـد« .فعاليتهـاي انتخابـي» :جـزو نيازهـاي اوليه
انسـان نبـوده و از ايـن رو تنهـا در صـورت مهيـا بـودن
زمينـه الزم انجـام مي پذيرند .از قبيـل تفريح و گردش.
«فعاليتهـاي اجتماعـي» :شـكل گيري ايـن فعاليتها به
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واسـطه حضـور افـراد در فضاسـت .هماننـد فعاليـت
هـاي نمايشـي ،مراسـم عـزاداري ،تظاهـرات ،مراسـم
چهارشـنبه سـوري؛ همچنیـن می تـوان فعاليتهـا را به
دو دسـته فعاليت هـاي فـردي و فعاليـت هـاي جمعي
نيـز تقسـيم بندي كـرد.
« .6رفتـار» :به هر حرکـت یا حرکاتی که در راسـتای
برآورده کـردن یـک نیـاز صـورت پذیـرد« ،فعالیـت»
می گوینـد؛ ماننـد خـوردن در راسـتای رفـع نیـاز
گرسـنگی و به نحـوه انجام این فعالیـت «رفتار» اطالق
مـی شـود ،مانند خوردن با دسـت یا قاشـق .این سـاده
تریـن تعریـف از رفتـار مـی باشـد که ممکن اسـت این
خطـا را ایجـاد کند که چون سرمنشـاء رفتار نیاز اسـت
و همـه انسـانها دارای نیازهـای مشـترک هسـتند ،پس
رفتارهـای مشـابهی را انتظـار داریـم .در صورتی کـه
آنچـه در عمـل رخ مـی دهـد دسـته وسـیع و متنوعی
از رفتارهاسـت .در واقـع رفتـار انسـان تحـت تاثیـر
مجموعـه ای از عوامـل مختلـف و متفاوت قـرار دارد که
چگونگـی و نحـوه انجـام فعالیت یعنـی همـان رفتار را
تعییـن می کنند« .رفتار انسـانی» فرایندی اسـت تحت
تاثیـر ویژگـی هـای انسـانی و عوامل مختلـف محیطی.
در واقـع محیـط می تواند خاسـتگاه ادراک ،بازشناسـی
و اثرگـذاری و رفتـار فضایی باشـد .الگوهـای ذهنی که
متاثـر از نیازهـا و انگیـزه هـا هسـتند بر فراینـد ادراک
تاثیـر مـی گذارند و رفتـار فضایی خاصـی را ایجاب می
کننـد کـه این رفتـار خود منجر بـه تشـکیل الگوهای
ذهنـی فـردی و جمعـی مـی شـود .نمـودار  8نیـز بـه
بیانـی دیگـر فراینـد ارتبـاط دوسـویه رفتـار و محیط و
عوامـل دخیـل در آن را تشـریح مـی کند.1
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 .1فرآیندهای ا ِدراکی منطقی از فضاهای شهری بر اساس آراي واتسون – گليزر عبارتند از :ا ِستنبـاط :استنباط نتيجه اي است كه فرد ازپديده هاي
به وقوع پيوسته به دست مي آورد .استنباط توانايي تشخيـص داده هاي درست از نادرست از ميـان اطالعات داده شده مي باشد (واتسون و گليـزر
 ،1980،ص -2 .)32شناسايي مفروضـات :مفـروض عبارتي است كه از پيش درنظـرگرفتـه مي شود ،بديهـي فـرض شده و يا بـراي پذيرفتـه شـدن
پيشنهاد ميگردد .شنـاسايي مفروضـات در حـقيقت تـوانايي تشخــيص مـفروضات پيشنـهـادي از عبارات بيانـي مي باشد (واتسـون و گليـزر،
 ،1980ص  -3 .)44استنـتـاج :در استنتاج از مقدماتي منطقي نتيجه و يا نتايجي گرفته مي شود .در استنتاج پيش داوريهاي ذهني نبايستي بر
قضاوت و نتيجه گيري تأثير بگذارد (واتسـون و گليـزر -4 .) 61 ،1980 ،تعبير و تفسير :تعبير و تفسير توانايي پردازش اطالعات و تعيين اعتبار آنها
مي باشد .در اين فرآيند بـايستي قضاوت شــود كه آيا نتــايج به طور منطـقي از داده و مقدمـه هاي خود گرفتـه شده است يا خيـر؟ (واتسـون و
گليـزر -5 .) 72 ،1980 ،ارزشيـابي استداللهاي منطقي :در موارد مهم تصميم گيري دربارة انتخـاب استداللهاي قــوي و ضعيـف ،مطلوبتـر آن است
كه بتـوانيـم استداللهاي قوي و ضعيف را تشخيص دهيم .يك استدالل منطقي وقتي قوي است كه هم مهم وهم در ارتباط مستقيم با سؤال باشد
و يك استدالل وقتي ضعيف است كه مستقيماً در ارتباط با سؤال نباشد (حتي اگر از اهميت زيادي برخوردار باشد) يا كم اهميـت باشد و يا تنها با
جنبه هاي علمي و كم اهميـت سـؤال در ارتبــاط باشد (واتسـون و گليـزر ،1980 ،ص .)89
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روانشناسی محیطی
«روانشناسـی ُمحیـط»« ،روانشناسـی اکولوژیـک» یـا
«علوم اکورفتاری» از شـاخه های تخصصی روانشناسـی
عمومـی اسـت .بـه گفتـه «گرامـان» در روانشناسـی
سـنتی به ابعـاد ُمحیطی -فرهنگی توجه کافی نشـده و
ایـن مسـأله موجب پیدایش رشـته روانشناسـی ُمحیط
یـا اکولـوژی شـده اسـت .انسـان بـا توجـه بـه نیازهـا،
ارزشـها و هدف های خـودُ ،محیـط را دگرگون می کند
و بطـور متقابـل تحت تاثیـر ُمحیط دگرگون شـده قرار
می گیـرد؛ بویـژه تکنولوژی پیشـرفته موجب می شـود
تأثیر انسـان بر ُمحیط شـدت و سـرعت یابـد .در ضمن
در رابطـه بـا مفهـوم فضـا در روانشناسـي محيطـي مي
تـوان بـه مفهـوم قـرارگاه هـاي رفتاري اشـاره داشـت؛
چنانچـه در روانشناسـی ُمحیـط ،رفتـار را در چارچوب
قـرارگاه فیزیکی مورد بررسـی و پژوهش قرار می دهند
به طورمثال یک مدرسـه یا آموزشـگاه قـرارگاه فیزیکی
محسـوب میشـود؛ قـرارگاه فیزیکـی بـه معنـی فضای
فیزیکـی بـا هدفهای کاربردی و سـازمانی تعریف شـده
بـه کار مـی رود؛ ماننـد بیمارسـتان کـه محل مـداوای
بیمـاران اسـت یـا کالس درس کـه محـل تدریـس و
تعلیـم اسـت (مرتضـوی ،1367 ،ص « .)9نظریه هـای
روانشناسـی ُمحیـط در فضـا» بـه قرار زير اسـت:
« .1اختیـاری»ُ :1محیـط تأثیـری روی رفتـار و اراده
انسـان نـدارد؛ بگونـه ای فقـدان تأثیر ُمحیـط را مطرح
مـی کند.
« .2امکان گـرا»ُ :2محیـط امکانـات و فقدانهای مختلف
را بوجـود مـی آورد ولـی در نهایـت انسـان در انتخاب،
آزاد است.
3
« .3احتمال گـرا»  :احتمـال آماری رفتارهـا را زیاد می
کنـد ،تفاوتـش با امـکان گرا دراین اسـت کـه جنبه ی
آمـاری دارد (چیدمان اتاق).
ً
کاملا قطعی اسـت.
« .4قطعیت گـرا» :4تأثیـر ُمحیـط
سـه نظـر در مـورد جبریّـت ُمحیطـی معمـاري بديـن
شـرح اسـت .1« :جبریّت ُمحیط (اقلیم فرهنگ -طبقه

اجتماعـی -نوع تربیـت -عناصر تاریخـی و جغرافیایی)؛
ً
(کاملا فیزیکـی اسـت؛ فضـای
 .2جبریّـت معمـاری
هدایـت شـده مصنـوع و خـرد؛  .3جبریّـت کالبدی (در
حـوزه وسـیعتر ،شـهر ،غیـر از شـهر اقلیـم هـم درآن
دخالـت دارد ،منطقـه کوهسـتانی ،و بیابانـی)».
انـواع فضاسـازی از دیدگاه روانشناسـی ُمحیـط به قرار
زير اسـت:
«.1فضـا بـا سیمـــای نیـــمه ثابت» :فضاهـای
چندعملکـردی کـه قابلیـت فضایـی و رفتـاری زیـادی
دارنـد ،بنابرایـن فضاهـای چند عملکردی تثبیت شـده
کیفیـت آنهـا را مـی تـوان بـا
نیسـتند .فضاهایـی کـه ّ
تغییـر فاکتورهایـی نظیر چیدمـان مبلمـان ،تغییر داد
کـه ایـن تغییـرات موجـب تغییـرات رفتـاری کاربـران
آن فضـا هـم خواهـد بـود؛ بنابراین مـی تـوان الگوهای
رفتـاری مناسـب را اسـتخراج کـرد و فضـا را در جهـت
رسـیدن بـه آن سـازماندهی کـرد.
« .2فضـای بی شـکل» :در واقـع همـان فواصـل
فضایـی اسـت کـه شـکل نـدارد.
« .3فواصـل در حیطـه انسـانی» :این فواصـل را به
نام هـای فاصله گریـز ،فاصلـه بحرانی و فاصله شـخصی
و اجتماعـی طبقـه بنـدی کـرده اسـت .فاصله گریـز و
فاصلـه بحرانـی بـه جـز در چنـد مـورد ،از واکنش های
انسـانی حـذف گردیده اسـت.

3. Probability
4. Determinism

1. Free Wile Approach
2. Possibility
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نمودار  .9انواع سازماندهی فضا بر اساس دیدگاه امس
راپاپورت؛ ماخذ :نگارندگان.
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نمودار  .11بررسی رابطه محیط و رفتار؛ ماخذ:

نمودار  .10انواع نظریه های

زراعت دوست ،1379 ،ص .8

روانشناسی محیطی و شناخت
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رفتاری؛ ماخذ :ترسیم نگارندگان.

« .4طبقه بنـدی مدل هم جـواری» (فواصل انسـان
در شـرایط محيطـي) :كـه بر اسـاس ديـدگاه آلتمن به
قـرار زير اسـت .1 :فاصله خصوصی؛  .2فاصله شـخصی؛
 .3فاصلـه اجتماعـی؛  .4فاصلـه عمومـی .فرضیه نهفته
در سیسـتم طبقه بنـدی مـدل هم جـواری بديـن قـرار
اسـت كـه؛ بـروز رفتاری کـه ما آنـرا تعیین مـرز قلمرو
(مالکیـت) مـی نامیـم ،در سرشـت تمـام حیوانـات و
انسـان وجـود دارد و بـرای این کار ،آنهـا از حواس برای
تشـخیص یک فضـا یـا فاصله از فضـای دیگر اسـتفاده
مـی کنند .انتخـاب فاصلـه ای معین بسـتگی به کنش
متقابـل ،ارتبـاط افـراد واکنش گـرا ،نحوه احسـاس آنها
و آنچـه انجـام می دهنـد ،دارد.
در  1966كتـاب بعـد پنهـان كـه توسـط «ادوارد تـي
هال» 1نوشـته شـده اسـت .واژه «پراکسـميک» 2علمي
كـه در مـورد فواصلـي كـه انسـانها ميـان خودشـان و
ديگـران در نظـر ميگيرنـد صحبـت ميكنـد ،را بـه
منظـور توضيـح انـواع مختلـف فضـا و فضاهـاي قابـل
اندازهگيـري ميـان مـردم زمانـي كـه بـا يكديگـر در
تعامـل هسـتند بـه كار ميبرد .سـه نوع فضـاي و چهار
نـوع فاصلـهاي كـه هـال مطـرح ميكنـد ،هـم اكنـون
نيـز توسـط جامعهشناسـان و معمـاران مـورد اسـتفاده
قـرار ميگيـرد .ايـن فواصـل خطـوط طراحـي بسـيار
مفيـدي را بـراي طراحـي و فضاهـاي تعامـل اجتماعي

كـه راحـت و مطلـوب بـراي فعاليتهـا و رفتارهـاي
عمومـي ميباشـد ،بوجـود ميآورند .سـه نـوع از فضاها
عبارتنـد از« :فضاهـاي با اجزاء ثابت» :شـامل چيزهايي
كـه غيرقابـل حركـت هسـتند (ديوارها ،مرزهـاي فضا،
مبلمانهـاي ثابـت)؛ «فضاهـاي نيمـه ثابـت» :شـامل
اجـزاء متحـرك ماننـد مبلمانهايـي كه ثابت نيسـتند؛
«فضاهـاي غيررسـمي» :فضـاي شـخصي اطـراف بدن
فـرد كـه بـا فـرد حركـت ميكنـد و فواصـل را ميـان
مردم و شـخص مشـخص ميسـازد .چهار معيـار فاصله
از دیـدگاه هـال ،عبارتنـد از:
« .1فاصلـه خصوصـي» :بـراي در آغـوش گرفتن ،لمس
كـردن و پـچ پچ كـردن ()0-45/72 cm؛
« .2فاصلـه شـخصی» :بـراي تعامـل ميـان دوسـتان
نزديـك ()45/72-121/92 cm؛
« .3فاصلـه اجتماعـي» :بـراي تعامـل ميـان آشـنايان
()121/92-365/76 cm؛ و
« .4فاصلـه عمومـي» :بـراي مشـاهده افـراد و بـدون
تعامـل (بـه بـاال .)365/76
فرهنگهـاي مختلـف اسـتانداردهاي متفاوتـي بـراي
فواصـل شـخصي دارنـد .در فرهنـگ آمريـكاي التيـن،
فواصـل شـخصي كوچكتـر اسـت و مـردم در هنـگام
نزديـك شـدن بـه يكديگـر احسـاس راحتي بيشـتري
ميكنند .در فرهنگ كشـورهاي اروپاي شـمالي ،خالف

2.Proxemics

1.Edward T. Hall
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ايـن موضـوع صـادق اسـت و مـردم فواصـل بيشـتري
ميـان خودشـان و سـاير افـرادي كـه نميشناسـند،
رعايـت ميكننـد .علاوه بر فرهنـگ ،فواصل شـخصي
بـه شـرايط ،جنسـيت و ترجيحـات شـخصي افـراد نيز
وابسـته اسـت .در فواصـل بسـيار متراكم ممكن اسـت
فاصلـه اجتماعـي و فاصلـه عمومي با يكديگـر تركيب و
خالصـه شـوند (هـال ،1990 ،ص .)85
«كريسـتوفر الكسـاندر و همكارانـش»  ،در كتاب «زبان
الگـو» سيسـتمي از فضاها را پيشـنهاد ميكنند كه در
آن فضاهـاي كوچكتـر به عنـوان فضاهايي كـه ميتوان
از آنهـا فضاهـاي بزرگتـر را تحـت نظر گرفـت ،در نظر
گرفتـه ميشـدند و با يكديگر سلسـله مراتبـي از فضاها
را بوجـود ميآورنـد .در فضاهـاي خارجـي ،مـردم بـه
دنبـال نقاطـي ميگردنـد كـه به جـاي آنكـه بـه طـور
مسـتقيم بـا فضايـي رود در رو گردند ،از آنجـا بتوانند
بـه يـك فضاي بزرگتر نظـر بياندازنـد؛ در عين حال نيز
از پشـت سرشـان تحـت حفاظـت و حمايـت از طريـق
يـك فضـاي ديگـر باشـند .ايـن يكـي از پايـهاي تريـن
مفاهيمـي اسـت كـه در ارتبـاط بـا شـيوه مكانگزيني
مـردم در يـك فضـا وجـود دارد .ايـن مشـاهدات بـراي
سـاخت مكانهايـي كـه بـراي مـردم راحـت هسـتد
بسـيار كاربـردي ميباشـند (الکسـاندر ،1977 ،ص
)558؛ چنيـن سلسـله مراتبـي بـه اسـتفاده كننـدگان
ايـن اجـازه را ميدهـد كه بـه مقياس مورد عالقهشـان
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نمودار  .12محیط و ارتباط آن با انسان در حوزه

شناخت؛ ماخذ :ترسیم نگارندگان بر اساس نظریات
نوربری شولتز.

تغييـر مـكان دهند.
ابعاد رفتاری و ادراکی فضای شهری
در بررسـی تاریخ شـکل گیری نظریات طراحی شـهری
و شهرسـازی توجـه بـه دو نکته حائز اهمیت اسـت:
الـف -بـا مـرور آراء صاحبنظـران و نظریـه پـردازان در
می یابیـم کـه پـس از تاکیـد بـر مسـایل مربـوط بـه
ادراکات فضایی و بصری و زیبایی شـناختی ،لزوم توجه
بـه تقویـت تعاملات اجتماعـی و تاثیـرات محیطـی-
رفتـاری در ادبیـات شهرسـازی وارد شـدند ،و پـس از
آن امـروزه بـا تثبیت تقریبی نقش کالبـدی و اجتماعی
فضاهای شـهری بیشـترین فعالیتهـا و نظریه ها مبتنی
بـر مالحظات زیسـت محیطی ،پایـداری و ایجاد امنیت
و انسـان مـداری در قلمـرو هـای عمومی می باشـد .اما
الزم بـه ذکـر اسـت لـزوم توجـه بـه مطالعـات رفتاری
و تعاملات اجتماعـی جـز الینفـک طرح های شـهری
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تصویر  .1ايجاد محيط خصوصي و عمومي همزمان در فضاي شهري؛ ماخذ :آرشیو شخصی.
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جدول  . 1دسته بندی نظریات موجود در رابطه با بعد ادراکی و رفتاری فضای شهری؛ ماخذ :نگارندگان.

نظریه پرداز

سال

عنوان نظریه-کتاب

حانا آرنت

1958

شرایط انسانی

پاول زوکر

1959

شهر و میدان

کوین لینچ

1960

سیمای شهر

جین جیکوبز

مفاهیم کلیدی

قلمـرو عمومـی عامـل اصلـی برونگـری و زندگـی
سیاسـی و عمومـی
میـدان عامـل تبدیـل جامعـه بـه اجتمـاع نـه صرفـا
محـل تجمـع افـراد
تشـکیل تصویر ذهنی و عناصر سـازنده سـیمای شهر
از دیدگاه شـهروندان

مرگ و زندگی شهرهای بزرگ پیـاده رو عامـل ایجـاد تقویـت و تعاملات اجتماعـی؛
1961
مفهـوم نظـارت اجتماعـی از طریـق طراحـی
آمریکایی

D
I

آموس راپاپورت

1977

ویلیام وایت

1980

اپليارد

1981

رومیدی پاسینی

1984

مسیریابی در معماری

جان لنگ

1987

آفرینش نظریه مماری

جان گهل

1987

زندگی در میان ساختمان ها

اولدنبرگ

1989

مکان خوب ،کافه ها ،کافی
تاکیـد بر تقویت عرصـه های عمومی به عنـوان قلمرو
شاپ-ها ،و دیگر پاتوق ها در
سوم افراد
قلب یک اجتماع

کلر کوپر مارکس

1990

مکان های مردمی

هاوس کالو

1999

سرزندگي اجتماعي

حسین بحرینی

1996

علی مدنی پور

2000

تحلیل فضای شهری در
رابطه با الگوهای رفتاری
استفاده کننگان

ارائـه ضوابط مناسـب طراحی با تحلیـل کمی و کیفی
فضـای خیابـان و الگوهـای رفتاری اسـتفاده کنندگان
از فضا

جهانشاه پاکزاد

2005

راهنمای طراحی شهری در
ایران

توجـه بـه زمینـه هـای ادراکـی محیطـی و رفتـاری-
محیطـی در فراینـد طراحـی
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جنبه های انسانی فرم شهر

موقعیـت غیر انفعالی انسـان نسـبت بـه محیط؛ جهت
یابـی عابرین در محیط شـهر

S
f

زندگی اجتماعی فضاهای
شهری کوچک

تاکیـد بـر نقـش اجتماعـی فضـای شـهری و بررسـی
الگوهـای رفتـاری مـردم

تاثيـر حمـل و نقـل و کالبـد شـهر بـر تعاملات
ا جتما عـي

o
e

طراحی فضای شهری

جهـت یابـی مـردم در فضـای شـهری و توجـه بـه
نیازهـای ویـژه کاربـران

iv

قرارگاه هـای رفتـاری ،تشـکیل طـرح واره ذهنـی از
تصـورات مـردم از محیـط ،تعامل قابلیـت های محیط
سـاخته شـده و رفتار

h
c

تقسـیم بنـدی فعالیـت در فضـای شـهری :ضـروری،
انتخابـی ،اجتماعـی

r
A

ارزیابـی محیـط سـکونتی و معرفـی فضـای شـهری
هفتگانـه

توجـه به الگوهـای رفتاری و بسـتر اجتماعی فرهنگی
بـرای طراحی

فرایند اجتماعی -مکانی فضای شهری
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امـروزی اسـت .در واقـع دسـتیابی بـه شـهری پایـدار
رابطـه تنگاتنگـی با میزان پاسـخگویی محیـط و فضای
عمومـی بـه تمامـی ابعاد نیازهـای انسـانی دارد و هرجا
بحـث نیـاز مطرح می شـود رفتـار نمود عینـی می یابد
(کاشـانی جو)1389 ،؛
ب -نکته دوم اینکه توجه صرف به مسـایل زیباشـناختی
و ادراکات بصـری مشـکالت زیـادی بـرای اجتماعـات
محلـی ایجـاد نمودنـد کـه منجـر بـه تولیـد نظریـات
محیطـی رفتـاری بـا لزوم تاکیـد بر تعاملات اجتماعی
شـدند .امـا همیـن نظریات بسـتر رسـیدن بـه نظریات
پایـداری و تامیـن کیفیـت محیـط امـروزی شـدند،
امـروزه مقیـاس انسـانی و انسـان مداری در شهرسـازی
اهمیـت یافتـه و توجـه بـه تامیـن نیازهـای انسـانی از
جملـه تامیـن ایمنـی و امنیـت محیطـی در راس کار
طراحـان قرار گرفته اسـت .بنابراین سـیر تحول ادبیات
و نظریـات شهرسـازی نشـان مـی دهـد نه تنهـا مولفه
هـای اجتماعـی و تاثیـرات محیطـی رفتـاری ،حفـظ
نشـده اسـت ،بلکـه گسـترش و ارتقـا کیفی سـایر ابعاد
بـر پایـه ایـن مولفـه هـا و تقویت آنهـا منجر بـه ظهور
رویکردهـای فعلـی شـده اسـت ،همچنیـن نظریـات
مطـرح شـده در ایـن حیطه نقـش مهم و به سـزایی در
سـاخت کالبدی شـهرهای امـروزی ایفا کرده اسـت که
بررسـی آن حائـز اهمیـت می باشـد.
2
فضاهاياجتماع دوست 1وفضاهاياجتماع گريز
«هامفـري اسـمند» ،3روانپزشـك كانادايي كـه به تاثير
محيط اجتماعي بر بهبود شـدن شـرايط ذهني بيماران
عالقمنـد بـود ،دو الگـوي فضايـي كـه تاثيـر مهمـي بر
تعامـل ميـان بيماران داشـت را شناسـايي نمود:
 -1فضاهـاي اجتمـاع دوسـت تمايل به كنـار هم جمع
كـردن افراد دارند و ارتباط و صحبت كردن و معاشـرت
را تشـويق ميكنند.
 -2فضاهـاي انـزوا دوسـت تمايـل دارند كه مـردم را از
يكديگـر جـدا نگـه دارند و تعاملهـا و معاشـرتها را تا
حـد امـكان كاهش دهنـد .طراحان ميتواننـد بر ميزان
وجـود تعاملات در فضاهـا و يـا در يك مكان نشسـتن

بوسـيله چيدمـان فضـا و مبلمـان داخـل آن تاثير گذار
باشـد (ميـن و گريت هانـا ،2010،ص .)27
مبلمان شهري
مبلمان شـهری به مجموعه وسـیعی از وسـایل ،اشـیاء،
دسـتگاه ها ،نمادهـا و عناصـری گفتـه می شـود کـه
چـون در شـهر و خیابـان و در کل در فضـای بـاز نصب
شـده انـد و اسـتفادۀ عمومـی دارنـد بـه ایـن اصطلاح
معـروف شـده انـد .بـه عبـارت دیگـر عناصـری ماننـد:
نیمکتهـا ،ایسـتگاه هـای اتوبـوس ،عالیم ،منابـع نوری،
صنـدوق هـای پسـتی ،سـطل های زبالـه کـه بـرای
راحتـی ،آسـایش و زیبایـی بیشـتر ،ارایـۀ اطالعـات،
کنتـرل حرکـت و رفـاه شـهروندان در فضاهای شـهری
قـرار داده شـده اند؛ مبلمـان شـهری نـام دارد (زارع و
پرتـوی نـژاد ،1385 ،ص .)18
«گـوردن کالـن» بـه «هنـر تناسـبات» اشـاره می کند
و آن را پایـه هنـر معمـاری مـی دانـد .دلیـل وجـود
آن ایجـاد نظـم معقـول بیـن تمـام عناصری اسـت که
در تکویـن محیـط بـه کار رفتـه اسـت .سـاختمانها،
درختـان ،طبیعـت ،آب ،ترافیـک و عالئـم تبلیغاتـی و
مبلمـان شـهری را به-گونـه ای بهـم مرتبـط کنیـم تـا
اینکـه نمایش هنری شـهری بـه حقیقت بپیونـدد؛ زیرا
شـهر رویدادی هیجـان انگیز اسـت (ایرانمنش،1383 ،
ص  .)14تسـهيالت و تجهيـزات رفاهـي درون فضاهاي
شـهري را مبلمـان شـهري ميخوانند .مبلمان شـهري
محيـط مناسـبي بـراي زندگـي و فعاليـت در شـهرها
فراهـمميآورد .از چند دهه پيـش تاكنون ،آگاهي هاي
تـازهاي دربـاره فضاهـاي شـهري پديد آمده اسـت و بار
ديگـر خيابـان ،بهعنـوان فضايـي بـراي زندگـي و نـه
صرفـاً محلـي براي عبـور و مرور وسـايط نقليـه ،مطرح
شـده اسـت .اين نگـرش را ميتوان بازگشـتي بهشـيوة
اسـتفاده از خيابـان پيـش از تسـلط خـودرو دانسـت.
بدينسـان ،تجهيـزات مبلمان شـهري ،در همة سـطوح
سـواره و پيـاده ،بـر كيفيـت منظـر خيابانهـا ميافزايـد
و ايمنـي و راحتـي شـهروندان را تأميـن ميكنـد .از
سـویی دیگر« ،مبلمان شـهری شـامل نیمکتهـا ،مکان

3.Hemphrey Osmond

1.Sociopetal
2.Sociofugal
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تصویر  .2محل نشستن اجتماع گريز (جهتگيري به سمت

تصویر  .3محل نشستن اجتماع دوست (جهت گيري به

نشسـتن ،دکـه هـای تلفـن ،تجهیـزات بازی کـودکان،
سـطلهای زبالـه ،کیوسـکهای روزنامه فروشـی ،حفاظها
و شـبکه هـای درختـان ،دکـه هـای فـروش غـذا و
تجهیـزات کافـه هـا و نظایـر اینهاسـت» (حسـینیون،
 ،1383ص  .)70طراحـي تجهيـزات خيابـان بخشـي
از مضمـون كلـي طراحـي شـهري اسـت كه بـه فضاي
شـهر زيبايـي و راحتـي ميبخشـد .عناصـر تجهيـزات
خيابانـي يـا مبلمان شـهري را نبايد بهصـورت منفرد و
مجـزا طراحـي كـرد ،بلكه بايد بـه آنها بهعنوان بخشـي
از يـك نظـام هماهنـگ فضـاي شـهري نگريسـت ،كه
در آن همـة اجـزاء بهطـور هماهنـگ مـورد توجـه قرار
ميگيرنـد و ارتباط مناسـبي بـا سـاختمانها (بدنهها) و
بسـتر خيابانهـا (كفپوشـها) برقـرار ميسـازند .ازاينرو،
حتـي در طراحـي كوچكترين عناصر مبلمان شـهري،
بـراي مثـال يـك نيمكـت يـا آبخـوري ،نبايـد منظـره
كلـي و فراگيـر فضاي شـهري را ناديده گرفـت .مبلمان
شـهری کـه قبـل از هر چیـز به ایجـاد تنـوع در فضای
بصـری شـهرها کمـک مـی کننـد ،می بایسـت حائـز
ویژگیهایـی باشـند کـه از آن جملـه می توان بـه موارد
زیـر اشـاره کرد:
« -1هویت بخشـی بـه فضاهای شـهری» :مـراد از
هویـت در اینجا یعنی اینکه شـخص تا حـدی می تواند
یـك مـكان را به عنوان مـكان متمایزی از سـایر مكانها

شـناخته و یـا بازشناسـی كنـد؛ به طـوری كـه مـکان
بواسـطه حجم نصب شده دارای شـخصیتی جغرافیایی،
بی نظیـر و یـا حداقـل مخصـوص به خـود را دارا شـود؛
بنابرایـن یکـی از کارکردهای حجمهای شـهری جایابی
و دادن هویـت جغرافیایـی بـه فضـا و مکان اسـت .یکی
دیگـر از کارکردهـای حجـم شـهری آن اسـت کـه باید
از نظـر فرهنگـی هویـت بخـش و انتقال دهنـدة پیامی
خاص باشـد.
« -2رابطـه متقابـل فرهنگـی» :حجمهای شـهری
بایـد بتواننـد بـا روحیـات جمعـی مـردم و واقعیتهـای
اجتماعـی آنـان ارتبـاط برقـرار کننـد .هـر فضـا و
موقعیتـی فرهنـگ خـاص خـودش را دارد و حجمـی
کـه در آن فضـا قـرار مـی گیـرد ،بایـد بـا موقعیـت و
فرهنـگ مردمـی کـه از مقابلـش مـی گذرند سـنخیت
داشـته باشـد .حجم های شـهری محمل بسـیار مهم و
در عیـن حـال حساسـی در زیبـا سـازی و هویت دهی
بـه فضاهـای عمومـی اسـت ،چنـان کـه «هنـری مور»
معتقد اسـت :مجسـمه سـازی بیـش از نقاشـی (که به
طـور عمومـی محـدود بـه بیـان درونـی اسـت) ،هنری
متعلـق بـه تـوده اسـت (مـور ،1385 ،ص .)7
«-3به عنوان نمـــاد یا نشـــانه ای شهــری»:
حجم هـای شـهری ،نـه تنهـا بـه غنـای بصری شـهر و
فضـای زیسـت اجتماعـی مـا کمـک مـی کننـد ،بلکـه

بيرون از فضاي تعامل)؛ ماخذ :آرشیو شخصی.
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بـه عنـوان نمادهـا و نشـانه هایـی از فرهنـگ و هویـت
جمعـی مـا قابـل اسـتناد هسـتند و از ایـن بابت اسـت
کـه بایـد رویکـردی تازه تـر و جدی تـر به آنها داشـت.
نشـانه از عناصـر اصلـی سـازنده سـیمای شـهر اسـت
از نظـر «كویـن لینـچ» نشـانهها ،عواملی در تشـخیص
قسـمت های مختلف شـهر هسـتند .خصوصیات نشـانه
بایـد چنان باشـد كه بتـوان آن را از میان عوامل بسـیار
بازشـناخت .اگـر نشـانه ها فرمی واضح داشـته باشـند،
بـا زمینـه خود متضاد و بـه اطراف خود غالب و مسـلط
باشـند شـناخت آنها به آسـانی میسـر اسـت و احتمال
بیشـتری هسـت كـه بـر آنهـا معنایـی متصـور باشـد،
مجسـمه ها در بسـیاری مـوارد به ویـژه اگر انـدازه آنها
بزرگ باشـد میتوانند به عنوان نشـانه در سـطح محله،
منطقـه یـا حتی شـهر مطرح شـوند.
« -4بـاال بـردن سـطح سـواد بصـری مخاطب»:
کارکـرد حجمهـای شـهری در ایـن مورد ،ارتقاء سـطح
دانـش و آگاهـی هـای عمومـی شـهروندان در خصوص
رویـداد هـای فرهنگـی و غیره اسـت.
« -5روحیه بخشـی مضاعـف بـه فضـای شـهری» :از
ابتدایـی ترین مقاصـد هنرمند به محیـط همین گزینه
می باشـد کـه فضا باید حـس سـرزندگی را به مخاطب
هدیـه نمایـد و در غیـر این صورت اهداف متصور شـده
اجرایـی نخواهد شـد.
« -6متناسـب با شـأن مـكان» :یكـی از مهم ترین
كاركردهـای حجـم ،القا روحیه خـاص در فضا یا تقویت
روحیـه یك فضاسـت .مكان ،بخشـی از فضاسـت كهبه
وسـیله شـخص یـا چیزی اشـغال شـده اسـت و دارای
معنایی ارزشـمند اسـت .پس یکـی از ملزومات رضایت
منـدی مخاطـب در عرصـه شـهری ،هماهنگیحجـم با
محیـط و تقویـت انسـجام بصـری اسـت.حجمی كـه
موضـوع آن یـک رویـداد تاریخی باشـد تا سـال ها بعد
از آن مـی توانـد تداعـی گـر ایـن واقعـه باشـد کـه بـه
عنـوان نمونـه مـی تـوان بـه حجـم میـدان انقلاب در
تهـران اشـاره نمود.
« -7ارتبـاط بی واسـطه» :حجم هـای شهــــری با
انـواع حجـم هایی که در مـوزه ها و گالریهـا می بینیم،
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تفاوتهایـی اساسـی دارند .ایـن نوع حجم هـا ،در ارتباط
مسـتقیم بـا مـردم هسـتند و بایـد در منظـر زیبایـی
شـناختی ،یـک اثر هنـری کامل باشـند.
« -8ثبـت خاطـره بصـری و مانایـی در اذهـان»:
در میادینـی كـه از سـابقه تاریخـی خاصـی برخـوردار
نیسـتند و نامـی قـراردادی بـرای آنهـا تعییـن شـده
اسـت،به صورتـی مـورد توجـه قـرار مـی گیرد کـه نام
مـکان را در اذهـان بیننـدگان ثبـت كند که بـه عنوان
نمونـه مـی توان به میـدان الله (نمـادی از الله) اشـاره
نمود.
« -9بـاال بـردن سـطح آگاهـی هنـری مخاطب
در سبک شناسـی»( :ارتقـاء سـطح سـلیقه عمومی)
حجم هـا تداعی گـر جلـوه هایـی از هنـر در بیـن
مخاطبیـن و عمـوم مـی باشـند و از ایـن رو مـی توانند
مـردم را بـا سـبك هـای هنری آشناسـازند و بـر دانش
هنـری و سـواد بصـری آنهـا بیفزاینـد.
« -10سـرعت در انتقـال مفاهیـم» :ایـن حجـم
هـا بایـد بتواننـد بـه سـرعت تاثیـر زیبایی شـناختی بر
مخاطـب خـود بگذارنـد ،چـرا کـه مخاطـب ایـن آثـار
تنهـا بـرای دیـدن آنها به شـهر نمـی آینـد و در نهایت
ایـن مجسـمه ها بایـد بتواننـد پیـام و مفهومشـان را
به سـرعت بـه مخاطبـان خـود انتقـال دهنـد (مهاجر،
،1386ص.)10
« -11شـخصیت هنری یک هنرمند مجسمه ساز»:
ویژگـی مهـم حجم هـای شـهری ،تاثیری اسـت که در
قیاس با سـایر انواع مجسـمه سـازی از جمله مجسـمه
سـازی فـردی یـک هنرمنـد دارد .در حقیقـت ،حجـم
شـهری در یـک نمایشـگاه هنـری دائمی بـا مخاطبین
بـی شـمار به نمایـش در می آید ،و بـه همین دلیل هم
در ارتقـای دانش تجسـمی جامعـه به مراتـب موثرتر از
سـایر حجم هاسـت (رهنـورد ،1387 ،ص .)4
روشهاي ارزيابي قرارگاه هاي رفتاري
انجـام پژوهش هـاي ميدانـي بـر روي «رفتـار و
فعاليت هـاي انسـاني» ،از دهـه  60ميلادي آغـاز
شـده اسـت و معمـاران و طراحانـي مانند «کريسـتوفر
الکسـاندر»« ،مايکلسـون»« ،تيـل»« ،اپليـارد» ،وايـت
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مسـئله فـوق را بـه صـورت جـدي دنبـال کردنـد .در
حقيقـت پايـه گـذار مطالعـات بصـري -رفتـاري را بايد
پروفسـور «دونالـد اپليـارد» دانسـت کـه بـا همـکاري
«کويـن لينـچ» و «جـان مايـر» اوليـن پژوهـش بصري
تجسـمي را در مقيـاس شـهري انجـام داد .برداشـت
الگوهـاي رفتـاري افـراد در چنـد ميـدان مهـم تهـران
نيـز توسـط بحرينـي انجـام شـده اسـت .در ايـن روش
از تکنيک عکسـبرداري تدريجي اسـتفاده شـده اسـت.
بر اسـاس نـوع ،چگونگي و ميـزان نتايـج و دامنه حوزه

مداخلـه در رفتارهـاي شـهروندي ،روشـهاي گوناگوني
بـراي پيمايـش ،بررسـي و ارزيابي فرهنگ شهرنشـيني
و چگونگي كاربسـت فضايي شـهر بوسـيله شـهروندان،
مورد اسـتفاده قرار مي گيرد كه در تحقيقات «سـاخت
نظريـه و آزمـون نتايـج» ،مـورد كاربـرد دارند .بررسـي
و مطالعـه رفتارهـاي شـهروندي از آن جهـت مهـم
مي نمايـد كـه تنهـا از بسـتر ايـن شـناخت و ارزيابـي
رفتارهاي شـهروندي اسـت كه مي تـوان ،امكان تطبيق
فضاهـاي شـهري در حـوزه برنامه ريـزي و طراحـي
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نـرده و جداكننـده هـاي شـهري :تقسـيم و تعريف فضا؛ اهـداف اصلی در این نـوع مبلمان عبارتنـد از :نظم،
ايمنـي و هويـت بخشـي .بـرای جداسـازی و تعیین حریم ،توجـه ویژه ای به طراحی این وسـایل می شـود.
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راه بنـد و تیـرک :تعريـف و جـدا نمودن فضا؛ اهـداف اصلی در این نـوع مبلمان عبارتنـد از :محدوديت عبور
و احتـرام به پياده.

سـاعت شـهری :اهميـت دادن بـه زمان؛ اهـداف اصلی در این نوع مبلمـان عبارتند از :افزايـش دقت و برنامه
ريـزي و زيبايي محيط.
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سـطل زبالـه :نظافـت و بهداشـت عمومی؛ اهـداف اصلی در این نـوع مبلمان عبارتنـد از :احترام به شـهروند
و نظم و آراسـتگي.
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سـرویس بهداشـتی :توالت شـهری؛ اهداف اصلی در این نوع مبلمان عبارتند از :نظافت و بهداشـت شـخصی
و عمومی ،و سـازه موقـت و قابل حمل.
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سـرپناه ايسـتگاه اتوبوس :مـكان انتظار و توقف؛ اهداف اصلـی در این نوع مبلمان عبارتند از :سـرپناه ،اطالع
رسـانی و نشانه شهري.

ايسـتگاه تاکسـی :مكان توقف تاکسـی و مسـافر؛ اهداف اصلی در این نوع مبلمان عبارتند از :سـرپناه ،نشـانه
و ایجـاد نظم و زیبایی.
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پـل عابـر پيـاده؛ اهـداف اصلـی در ایـن نـوع مبلمـان عبارتنـد از :ترافيـك روان پيـاده و سـواره ،و ايمنـي و
آسـايش پياده
شـهري را با نيازهاي سـالم انسـان شـهري فراهم كرد و
از همين روي اسـت كه بهره گيري از دانشـهاي انسـان
شناسـي ،جامعه شناسـي و حتي روانشناسـي محيطي،
داراي اهميـت مـي شـود .معيارهـاي اجتماعي شـهري
را پديـده هايـي مـي داننـد كه به انسـان ،اجتمـاع و به
اسـتقرار آن نسـبت مي دهند و گسـتره اي از تغييرات
و تراكمهـاي جمعيتـي ،نيازهـاي اجتماعـي و شـرايط
زندگـي را در بـر مـي گيـرد (وزيـن ،1384 ،ص .)81
علاوه بر اين عرصه فضاهاي شـهري بـا مفاهيمي مانند
خلـوت ،فضـاي شـخصي ،قلمروهـا و ازدحـام ارتبـاط
نزديكـي دارد (آلتمن ،)1382 ،چنانچه خلوت و فضاي
شـخصي ،نـوع و رفتارهـاي خاصـي را ايجـاب مي كند،
در عيـن حـال كه فراينـدي ديالكتيكي و دائـم در حال
تغييـر اسـت .قلمروهـا نيـز نقـش تسـهيل كنندگي در
تعاملات اجتماعـي و تثبيـت نظامهاي اجتماعـي را در
بـر دارند كـه در برخي الگوهاي روانشناسـي محيطي -
روانشناسـي «بوم شـناختي گيبسـون» ،رفتار و محيط،
چنـان درهـم تنيده مي شـوند كـه انفكاك آنها دشـوار
مـي شـود ،گويـي رفتـار تنها در بسـتر محيط شـهري،
تعريف پذيـر مي شـود و رابطه انسـان شـهري و محيط
زندگـي ،پويـا و دائـم در حال تغيير مي شـود (نمازيان،
 ،1382ص دوازده) .در هـر صـورت در راسـتاي مطالعه
فرهنـگ شهرنشـيني ،برحسـب نيـاز و نـوع رويكـرد و
ميـزان مداخلـه در محيـط شـهروندي ،و يـا ميـزان
آگاهـي شـهروندان از مورد مطالعـه قرارگيري ،مي توان
بـه شـيوه هايي اشـاره كـرد به آنهـا پرداخته مي شـود:

شيوههايمداخلهگر 1درارزیابیقرارگاهرفتاری
شـيوه هاي مداخله گـر را روش هايـي مي داننـد كـه
بـه فـرد يـا گـروه مـورد مطالعـه معرفي شـده باشـند.
تحقيـق تجربـي 2را نمونـه كالسـيك رويكـرد مداخلـه
گـر مي دانند و مصاحبـه و نظر خواهـي را ،رويكردهاي
واسـطه اي مداخله گـر در مطالعه رفتارهاي شـهروندي
بشـمار مـي آورنـد (لنـگ ،1378 ،ص  .)60ذكـر ايـن
نكتـه نيـز بديهي اسـت كـه در اين روش ممكن اسـت
گروه هـاي شـهروندي ،موضـوع تحقيـق و بررسـي را
نداننـد ولـي از ايـن امـر آگاهي دارنـد كه در مـورد آنها
تحقيـق مـي شـود .شـيوه هاي مشـاهده مداخله گـر
در تحقيقـات سـاخت نظريـه 3و آزمـون نتايـج كاربـرد
بيشـتري دارنـد .از انجـا كـه توانايـي طـرح سـوال
خـوب ،از دانـش محتوايـي خـوب و معطوف به مسـاله
حاصـل مـي شـود ،نمي تـوان انتظـار داشـت كـه هـر
شـيوه مطالعـه رفتـاري و فرهنگـي شهرنشـيني ،داراي
كارامـدي و موثري نتايج باشـد و در عيـن حال نيز بايد
توجه داشـت كـه هر شـيوه مطالعه ،مي تواند در بسـتر
شـرايط ،اهـداف و حـوزه مداخالت ،كارامدي بيشـتري
داشـته باشـد ،چنانچـه ويژگيهـاي روانشـناختي و نوع
و ميـزان مناسـبات اجتماعـي مي توانـد در همـكاري
شـهروندان يـا تحقق اهـداف تحقيق ،تاثير گذار باشـد.
« .1روش مصاحبـه و پيمايـش» 4:ايـن روش در
كارهـــاي حرفـه اي «مطالعـات فرهنگـي» 5كاربـرد
گسـترده اي دارد ،بگونـه اي كـه در نهادهاي مهندسـي
مشـاور شهرسـازي در راسـتاي انطباق حـوزه مداخالت

4.Survey Method
5.Cultural Research

1.Ubtrusive Method
2.Expremental Research
3.Theory Making
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شـهري بـا نيازهـا و رفتارهاي سـالم شـهروندي ،از اين
روش بهـره بـرده مي شـود .از آنجـا كـه در رويكردهاي
نويـن شـهري در حـوزه مطالعـات جامعه شـناختي و
برنامـه ريزي شـهري ،مـردم عاملي اساسـي در «فرايند
توليد برنامه» 1بشـمار مي آينـد ،و نمي توان هيچ اصلي
را بـه شـهروندان در رابطـه بـا الگوهاي رفتـاري و نحوه
و چگونگـي اسـتفاده از شـهر ديكتـه كـرد (محمـودي
نـژاد ،1385 ،ص  ،)68و يـا به هيچ وجـه نبايـد قصـد
رويارويـي و برخـورد مسـتقيم بـا الگوهـاي رفتـاري
جامعـه و تغييـر يـا اصالح آنهـا را به اين ترتيب داشـت
(بحرينـي ،1378 ،ص  ،)4ضـروري بنظـر مي رسـد
كـه از مصاحبـه و پيمايـش ،بيشـتر بهـره بـرده شـود.
روش مصاحبـه و پيمايش داراي مشـكالت اساسـي نيز
مي باشـند كـه اعتبـار 2نتايـج كسـب شـده را كاهـش
مي دهـد كـه در ايـن ميـان مي تـوان بـه برداشـت
اشـتباه 7از نتايج مصاحبه و پيمايـش (،)1975,Marans
عـدم درك صحيـح شـهروندان از پرسشـهاي مصاحبـه
( ،)1974,Goodrichو يـا عدم شـفافيت در پاسـخگويي
يـا صداقـت در نظـرات (محمودي نـژاد )1385 ،اشـاره
كرد.
« .2روش مشـاهده و ارزيابي» :در اين روش ،ضمن
آگاهـي فـرد يـا گروه هـاي شـهروندي مـورد مطالعـه
تلاش مي شـود تا الگوهـاي رفتاري و نحـوه رفتارهاي
شـهروندي از طريـق مشـاهده مسـتقيم يـا با واسـطه،
مـورد ارزيابـي قـرار گيـرد كـه در ايـن ميـان توجـه به
نـوع آداب و سـازواره هاي روانـي طبقـه مـورد بررسـي
نيـز ،داراي اهميـت بسـياري مي شـود .ايـن امـر از آن
جهـت مهم اسـت كه ميـزان آگاهـي افـراد از مطالعه و
نظـارت بـر رفتـار ايشـان در محيـط شـهري ،باعث مي
شـود كه بسـياري از شـهروندان در نحوه بروز اختياري
و آزادانـه رفتارهاي خود تجديدنظر كنند و در درسـتي
نتايـج حاصـل از مطالعـه ،ترديد بوجـود آورند.
« .3روش نظرخواهـي و نظرسـنجي» :در اين روش

نيـز از طريـق پرسشـنامه هاي مكتـوب مـي تـوان از
نحـوه و ويژگيهـاي فرهنگـي  -رفتـاري شـهروندان،
در نـوع ،ميـزان و چگونگـي بكارگيـري فضـاي شـهري
آگاهـي يافـت كـه بـه دو صـورت پرسشـنامه هـاي
موضوعـي و موضعييا بر حسـب نوع سـواالت به صورت
پرسشـنامه هاي عميـق صـورت مـي گيـرد .از انجايـي
كـه در ايـن روش نيـز افراد از مورد بررسـي قرار گرفتن
آگاهـي دارنـد ،ممكن اسـت كه از بـروز آزادانـه رفتارها
و تعاملات خويـش بـا محيـط شـهري ،اجتنـاب كنند
كـه در ميـزان كارامـدي و ارتقـا كيفي نتايـج حاصل از
بررسـي و مطالعـه ،اثـرات نامناسـبي دارد.
« .4روش طراحـي سـريع 3براي پاسـخهاي غير
كالمـي» :منظور از اين روش اين اسـت كـه از آنجايي
كـه بسـياري از رفتارهـاي شـهروندان ،نمـي توانـد از
«طريـق كالمـي »4ثبـت شـود ،تلاش مـي شـود تـا
پاسـخهاي غير كالمي ،رفتارها و نحوه بكارگيري فضاي
شـهري بوسـيله شـهروندان از طريق طراحي سـريع يا
اسـكيس ثبت شـود()1967 ,Vander Ryan Silverstein
تـا بتـوان در «رويكـردي گرافيكـي» ،5چگونگـي و نوع
كاربسـت شـهر ،و يـا نوع فرهنگ شـهري حاكـم را كه
الگوهاي رفتاري شـهروندان را تشـكيل مـي دهد ،مورد
ارزيابـي و بررسـي قـرار داد .ايـن روش در نـزد معماران
و طراحـان شـهري ،بـراي ادراك رفتارهـاي شـهري و
برهمكنش هـاي تعاملـي فرهنـگ شـهروندان و نـوع
رفتارهـاي ايشـان ،بـراي انطباق دهـي محيـط طراحي
شـده شـهر با نيازهـاي رفتاري سـاكنين شـهري ،مورد
استفاده دارد.
« .5روش ثبـت زماني» :6در اين روش از شـهروندان
خواسـته مي شـود تـا فعاليتهـا و مـكان وقـوع آنهـا را
ثبـت نماينـد ( )1975 ,Michelsonكـه در ايـن راسـتا
مي بايسـت از صداقت و اختياري بودن اراده شـهروندان
و ميـزان همـكاري و مشـاركت ايشـان ،در رفتارهـا و
چگونگـي بـروز در محيـط شـهري ،اطمينـان حاصـل

4.Dialouge Approach
5.Graphical Approach
6.Time Budget Method

1.Plan Making
2.Validity
3.Sketching Method
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كـرد .از انجـا كه ايـن روش به ميزان روشـهاي ديگر ،از
همكاري و مشـاركت بيشـتري از طرف شـهروندان نياز
دارد ،مي بايسـت پـس از اطمينان از مشـاركت صادقانه
و مشـاركت پذيـري شـهروندي ،نسـبت بـه انجـام آن
اقـدام كـرد تا از نحوه و ميزان درسـتي نتايج بررسـي و
مطالعـه سـاختار فرهنگي شـهر كه در نحـوه رفتارهاي
شـهروندان و آداب شهرنشـيني در محيـط شـهري
حاصـل مي شـود ،اطمينـان حاصل شـود.
« .6روش ثبـت زمانـي بـر عكس هـاي هوايي»:
در ايـن روش ،مطابـق روش باال از شـهروندان خواسـته
مـي شـود تا مـكان بروز ،نـوع فعاليت و يا رفتـار خود را
بـر روي عكس هـاي هوايـي و يا سـاختار «ديـد از باال»
(پلان) ثبـت كننـد  .))1970 ,Michelsonآنچـه در اين
دو روش مهـم بنظر مي رسـد ،اين اسـت كـه از انجايي
كه اين روشـها بوسـيله خود شـهروندان كه در مقياس
عـام از ابـزار و نـوع ايـن ثبتهـا آگاهـي ندارنـد صـورت
مي گيـرد ،مي توانـد در كارامـدي نتايـج و بازدهـي
درسـتي نتايـج تحقيـق ،تا حـدودي ترديد ايجـاد كند.
« .7روش آزمايشـگاهي» 1:ايـن شـيوه بوسـيله آلتمـن
()1975,Altmanدر تعيين فضاهاي شـخصي شهروندان
و ميـزان قلمروهـاي فردي ايشـان مـورد اسـتفاده قرار
گرفـت كـه در آن از آزمايش شـونده مي خواهنـد،
«فاصلـه واقعـي» 2ميـان خـود و ديگـران را انتخـاب
كننـد .از آنجـا كـه تمايـل پژوهشـگران مطالعـات
فرهنگ شـهري به سـوي رفتارهاي «مـكان واقعي»3در
حـال افزايش اسـت ،ايـن روش از مقبوليـت ويژه اي در
بيـن پژوهشـگران برخـوردار شـده اسـت .ايـن روش از
شـيوه هاي بررسـي فضاهاي شـخصي 4بشـمار مي رود
كـه در تعييـن ميـزان اجتمـاع پذيـري شـهروندان و
احسـاس اجتماعـي ايشـان در محيـط شـهري ،داراي
كاربـرد اسـت .در ايـن شـيوه مي تـوان از شـهروندان
مـورد مطالعـه درخواسـت كـرد تا بـه ديگر شـهروندان
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نزديـك شـوند يـا اجـازه دهنـد ديگـران ،آن قـدر بـه
آنهـا نزديـك شـوند كـه احسـاس كننـد ،ديگـر راحت
نيسـتند .ايـن شـيوه سـه ويژگـي اساسـي دارد :الـف-
آزمايـش شـوندگان آگاهـي دارنـد كه رفتارشـان تحت
نظـارت و كنتـرل اسـت؛ ب -آزمايشـگر بـر موقعيت يا
نـوع واكنـش آزمايـش شـوندگان نظـارت دارد و در آن
مداخلـه مـي كنـد؛ پ -فاصلـه در ايـن روش ،معيـار
اصلـي در تعييـن و ارزيابـي فضاهـاي شـخصي بشـمار
مـي رود و بـه زاويه قرار گيري افـراد در موقعيت ،توجه
5
چندانـي نمـي شـود .ايـن شـيوه بوسـيله «هارويتـز»
( )1968,Horowitzنيـز در تحقيقـات روانشـناختي
خـاص مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت.
« .8روش كاغـذ و قلـم» : 6در اين روش از شـهروندان و
كاربران فضاهاي شـهري خواسـته مي شـود تا برحسب
عاليـق ،شـرايط و خواسـتهاي خويـش و بصورتي كامال
اختيـاري ،در مـورد انتخابهايي كه در مقابل انها اسـت،
تصميـم بگيرنـد ( .)1968 ,Sanoffايـن شـيوه در واقـع
نوعـي «بـازي نيمـه تصويري» 7اسـت كه بـراي مقاصد
طراحـي محيـط شـهري بـر اسـاس نـوع و چگونگـي
رفتارهـاي شـهري و الگوهـاي كاربسـت فضاي شـهري
بوسـيله شـهروندان ،مورد اسـتفاده دارد و نمي توان در
ديگـر مـوارد از آن اسـتفاده كرد.
« .9شـيوه شـبيه سـازي» :ايـن روش بـر اسـاس ايده
طرح هـاي اجتماعـي يـا ادراكات مشـترك فرهنگـي،
دربـاره نحـوه كنارهـم قرارگيـري افـراد و اشـياء بنـا
شـد كـه نخسـتين بـار بوسـيله كوتـه ()1962,Kuethe
در دانشـگاه جانـز هاپكينـز كاربسـت يافـت .همچنين
از ايـن شـيوه در بررسـي فضاهـا و قلمروهاي شـخصي
اسـتفاده مي شـود كه بوسـيله آلتمن ()1975,Altman
مـورد كاربرد يافـت .در اين روش ،نمادها و شـمايلهايي
بـه افـراد مـورد مطالعه داده مي شـود و از آنها خواسـته
مـي شـود تـا دربـاره فاصله ميـان آنهـا قضـاوت كنند.
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1.Labroatoring Method
2.Real Distance
3.Real Place Behavior
4.Personal Space

 .5براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به:

Horowitz, M.J. (1968) Spatial Behavior and Psychopathology, the Journal of Nervous and Mental Disease, pp. 24_35.
6. Paper and Pencil Technique
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ايـن شـيوه بـر اسـاس نـوع و ابـزار كار ،بـه انواع شـيوه
جايگزينـي آزاد ،روش بازسـازي و روش طرح هـاي
خطـي و روش اشـكال انتزاعـي ،تقسـيم مي شـود.
«.10روش بازسازي جايگزيني» 1:در اين روش كارتهاي
عكـس داري را كـه از پيش چيده شـده اند ،براي مدتي
كوتـاه در اختيـار آزمايش شـونده قـرار مي دهند و پس
از بهـم ريختـن ترتيـب اشـكال ،از آنهـا خواسـته مـي
شـود تـا دوبـاره آنها را سـرجاي خود قـرار دهند.
« .11روش طرحهـاي خطـي» 2:در ايـن روش نيـز
از طرح هـاي خطـي تاريـك ،شـمايلها و آدمهـا در
حـاالت گوناگـون (لـم داده ،نشسـته متمايـل بـه
جلـو) ،مجسـمه ها و عروسـكها بـراي نمايـش محيـط
پيرامـون اسـتفاده مي شـود .ايـن روش بزعـم كوتـه
( )1963,Kuetheمـي توانـد در شناسـايي ادراكات
مشـترك فرهنگي ،بر اسـاس ايده طرح هـاي اجتماعي
مـورد كاربـرد قـرار گيـرد.
« .12روش اشـكال انتزاعـي» :در ايـن روش اشـكال
انتزاعـي( 3مثـل دايـره و مثلـث) را كـه نشـان دهنـده
انسـان ها بشـمار مـي روند ،به افـراد مـورد مطالعه مي
دهنـد و از ايشـان مـي خواهنـد تـا آنهـا را بـه صـورت
خطـي ،در داخـل يـا خـارج محـدوده هايـي مشـخص
بچينند.
شـيوه هاي غيرمداخله گـر 4در ارزیابـی قرارگاه
رفتاری
شـيوه هاي غيرمداخله گـر نيـز بـه روشـهايي اطلاق
مـي شـود كـه افـراد مـورد مطالعـه در نواحي شـهري،
نسـبت به انجـام تحقيق آگاهـي ندارند (لنـگ،1378 ،
ص  .)61ايـن شـيوه در بررسـي چگونگـي اسـتفاده
وضـع موجـود محيط شـهري و ميـزان تمايل مـردم به
رفتارهـاي خاص ،و يا عدم سـازگاري الگوهـاي رفتاري
و محيـط كالبـدي ،كاربـرد دارنـد .در واقع مـي توان به
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ايـن نكتـه اشـاره كـرد كـه در شـيوه غيرمداخلـه گـر،
شـهروندان نسـبت به انجـام تحقيق بـر روي رفتارهاي
شـهروندي آگاهـي ندارنـد و امـكان ظاهرسـازي و عدم
درسـتي رفتارهـاي شـهروندان در محيـط شـهري
كاهـش مي يابـد .ايـن روشـها بر اسـاس اصـل محوري
عـدم آگاهي شـهروندان شـكل مـي گيرند و بر حسـب
مـورد بررسـي ،زمان و نـوع رويكرد و يا اهـداف تحقيق
گونه هـاي مختلفـي را بخـود مي گيرنـد .از انجـا كـه
طراحـان شـهري و معمـاران ،در سـير مطالعـه رفتارها
و الگوهـاي فرهنـگ شـهري برحسـب نـوع و هـدف
تحقيـق از رويكردهـاي ذهنـي ،براي مطالعـه و تحليل
رفتارهـا و فرهنـگ شهرنشـيني حاكـم ،بهره مـي برند
(بحرينـي ،1378 ،ص  )10و بـا توجـه بـه پيچيدگـي
رفتارهـا و فرهنـگ حاكـم بـر انسـان شـهري ،ضروري
بنظـر مـي رسـد كـه مطالعـه فرهنـگ شـهري حاكـم
بـر فضاهـاي شـهري كـه الگوهـاي رفتـاري شـهري را
بوجـود مـي آورد ،مـورد توجه قـرار گيرد .بـا اين وجود
تنهـا در دو دهـه اخيـر اسـت كـه ايـن امـر در مطالعه
الگوهـاي رفتاري شـهري بوسـيله انديشـمنداني مانند
كريسـتوفر الكسـاندر ( ،)1964,Alexannderمايكلسـون
( ،)1975,Michelsonتيـل ( ،)1961,1964,Thielاپـل
يـارد ( ،)1964,Appleyardوان در رايــــن (Van der
 )1965,ryneو وايـت ( ،)1980,Whyteمـورد ارزيابـي و
بررسـي قـرار گرفته اسـت.
« .1روش آزمايشـهاي طبيعـي» 5:در ايـن روش بـراي
بررسـي رفتارهـاي شـهروندي از اصـل «واكنشـهاي
رفتـاري» 6اسـتفاده مـي شـود ،بدانگونـه كـه مشـاهده
گـر برخـي از عناصـر محيـط شـهري را دسـتكاري مي
كنـد ( )1974 ,Pattersonتـا نـوع و چگونگـي واكنـش
رفتـاري شـهروندان را در مقابـل آن تغييـر ،ارزيابـي و
بررسـي كنـد .شـهروندان مـورد بررسـي در اين روش
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بطـور تصادفـي انتخـاب مي شـوند (لنـگ ،1378 ،ص
 )61و برحسـب هـدف تحقيـق مـي توانـد در فضاهاي
شـهري متفـاوت بـا رويكردهـاي موضوعـي ،موضعي و
عـام مـورد كاوش قـرار داد.
«.2روش مشـاهده همـراه با مشـاركت» 1:در اين روش،
مشـاهده گر بخشـي از نظـام مـورد مطالعـه مـي شـود
و اسـاس آن را نحـوه و ميـزان مشـاركت مشـاهده گـر
مطالعـات شـهري ،در محيـط مـورد بررسـي تشـكيل
مي دهـد ( .)1967,Gansانچـه در ايـن ميـان اهميـت
فزاينـده اي دارد ،توجـه بـه اين امر اسـت كه مشـاهده
گـر نبايـد خـود را از سـاختار مـورد مطالعه 2جـدا كند
يـا رفتـاري را بروز دهد كه شـهروندان مـورد مطالعه را
از وجـود خويـش ،بعنـوان يك مشـاهده گـر رفتارهاي
شـهري آگاه گرداند.
«.3روش مشـاهده ردهـــــاي فيزيكـي» 3:ايـن روش
متداول تريـن روش در ميـان معماران و خاصه ،طراحان
شـهري در بررسـي رفتارهـاي شـهروندان و مطالعـه
الگوهـاي رفتـاري نشـات گرفته از فرهنگ شهرنشـيني
حاكـم ،از جانب ايشـان اسـت .در واقع در ايـن روش از
ثبـت ردهـاي فيزيكـي در بخشـهايي از محيط شـهري
اسـتفاده مي شـود كه در اثر اسـتفاده فرسـوده شـده يا
چيزهايـي به آن اضافه شـده اسـت (لنـگ ،1378 ،ص
)61؛ بعنـوان مثـال مي تـوان از مسـيرهاي ايجاد شـده
بـر روي چمنهـا يـا عناصـري كه بـه سـاختمانها اضافه
شـده انـد و يا تغييراتـي كه در محلهايي خاص از شـهر
در محيـط كالبـدي صـورت گرفتـه اسـت ،بـه نيازهاي
مـردم و الگوهـاي رفتـاري و فرهنگ حاكـم بر فضاهاي
خـاص شـهري و حتـي پاسـخگويي محيـط شـهري به
فرهنـگ و الگوهـاي رفتـاري سـالم شـهروندي ،پي برد
(.)1975,Cooper
«.4روش ميداني/طبيعـت گرايانـه» :ايـن شـيوه نـوع
غيرمداخله گـر در ارزيابـي و بررسـي فضاهاي شـخصي
بشـمار مـي رود كـه بوسـيله آلتمـن ()1975.Altman

مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت .در ايـن روش فضاهـاي
شـخصي افـراد در محيطهـاي طبيعـي 4و بـا انـدك
مداخلـه آزمايشـگر مطالعـات فرهنگـي انـدازه گرفتـه
مـي شـود (آلتمـن ،1382 ،ص  .)66آلتمـن ،اين روش
را داراي كاربـرد فراگيـري در عرصـه هـاي فضاهـاي
عمومـي شـهري مانند خيابـان ،ميـدان و ديگـر اماكن
طبيعـي مـي دانـد كـه مـي توانـد در سـنجش ايـن
مفاهيـم و عرصه هـاي خصوصـي 5و اجتماع پذيـري
شـهروندان در كشـور ما نيـز مورد اسـتفاده يابد ،چراكه
بـا حداقـل ميـزان مداخله مشـاهده گر همراه مي شـود
و از ضريـب معناپذيـري و كارآمـدي بااليي در درسـتي
نتايـج ،برخـوردار مي شـود.
«.5روش مشـاهده سـاده» 6:اين روش به ثبت سازمان يافته
رفتارهـاي شـهروندان ،بـدون دسـتكاري در محيـط و
هرگونـه مداخلـه در سـاختار شـهر مي پـردازد (,Lang
 .)1987در ايـن روش بـر خلاف روش آزمايشـهاي
طبيعـي ،از هـر گونه اقدام مداخالتي در محيط شـهري
پرهيـز مي كنـد و تنهـا بـه ثبـت مطالعاتـي الگوهـاي
حاكـم رفتاري شـهروندان و مكانيسـمهاي تعاملي بين
انسـان و محيـط مـي پـردازد .از هميـن رويكـرد مـي
تـوان بعنـوان سـاده ترين روش در اجـرا ،براي بررسـي
مكانيسـمهاي رفتـاري و فرهنـگ شـهري حاكـم بـر
سـاختار شـهري بهـره گرفـت .روش مشـاهده سـاده را
پـر كاربـرد تريـن روش در مطالعـه رفتارهـاي منبعـث
از فرهنـگ شـهري مـي دانند كـه در ادامه بـه انواع آن
اشـاره مي شـود.
«.6روش دوربيـن متحـرك /ديـد عابـر سـواره» :دانالـد
اپليـارد را پايـه گـذار مطالعـات بصـري  -رفتـاري مي
داننـد كـه بـا همـكاري كويـن لينـچ و جـان مايـر،
نخسـتين تحقيـق بصـري را در مقيـاس شـهري انجام
داد كـه در سـال  1961تحت عنوان ديـد از جاده (The
 )View From The Roadمنتشـر شـد .در ايـن مطالعه
بـر جنبه هـاي ادراكي و بصري محيـط ،باالخص از ديد
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عابـر سـواره تاكيد شـد و جنبه هـاي رفتاري اسـتفاده
كننـدگان از فضـا مـورد توجـه قـرار نگرفـت .در ايـن
روش دوربيـن فيلمبرداري متحرك مورد اسـتفاده قرار
گرفـت كـه از ديـد عابـر سـواره بهره مـي برد.
«.7روش شـهروند ثابـت /فضـا متغيـر» :ايـن روش
مطالعـه ،بـه جنبه هـاي رفتاري اسـتفاده كننـدگان از
فضـا معطـوف بـود و دهسـال بعـد از اپل يارد بـه انجام
رسـيد (بحرينـي ،1378 ،ص  .)13مبـدع ايـن روش را
«ويليـام مايكلسـون» ( )1975,Michelsonمي دانند كه
هدفش ،بررسـي و شـناخت الگوهـاي رفتـاري افراد در
دوره هـاي زمانـي مختلـف (روزانه ،هفتگـي و ماهيانه)
بود.
« .8روش شـهروند متغيـر /فضا ثابـت» :در اين تحقيق
كـه جامع تريـن و نخسـتين تحقيـق ايرانـي در حـوزه
مطالعـات فرهنگـي و رفتاري شـهري بشـمار مـي رود،
بوسـيله دكتـر حسـين بحرينـي بـه انجـام رسـيد كـه
الگوهـاي رفتـاري شـهروندان در ميـزان و چگونگـي
بكارگيـري فضاهاي شـهري را در ميـدان انقالب ،چهار
راه ولـي عصر ،چهار راه جمهوري ،ميـدان مخبر الدوله،
ميدان شـوش ،ميـدان گمرك و ميدان امـام (توپخانه)،
مـورد بررسـي قـرار داده اسـت .تفـاوت ايـن روش بـا
روش مايكلسـون كـه اسـتفاده كننده از فضـا ثابت ولي
فضـا متغيـر اسـت ،در ايـن رويكـرد فضـا ثابـت ولـي
اسـتفاده كننـدگان فضـا متغير مي شـوند.
« .9روش البراتوار  /شـبيه سـازي» 1 :اين روش در سال
 1966بوسـيله وينكل ( )Winkelو ساسانف ()Sasanoff
در دانشـگاه واشـينگتن آمريـكا انجام گرفـت كه امكان
مطالعـه يك فضـاي واقعي را بصورت البراتـوار از طريق
شـبيه سـازي فراهـم مي كـرد .هـدف ايـن مطالعـه،
روشـي جهت پيش بينـي رفتار اسـتفاده كنندگان آتي
فضاهـاي مـورد نظر بـود تا امـكان انطبـاق طراحي اين
فضاهـا بـا نيازهـاي واقعـي اسـتفاده كننـدگان ،فراهم
شـود (بحرينـي ،1378 ،ص  .)15در ايـن روش،از دو
طريق نسـبت بـه انجـام مطالعه اقـدام گرديد:

«.10روش اول :تعقيب بازديد كنندگان» 2:در اين روش
از طريـق مشـاهده و ثبت حـركات بازديدكنندگان ،و با
اسـتفاده از پلان گالريهـاي موزه و يك سـاعت صورت
مي گرفـت و مسـير حركـت بازديدكننـدگان بـا مـداد،
بصـورت خطـي ممتـد بـر روي پلان مـوزه منعكـس
مي شـد .پـس از اتمـام هـر بازديد نيـز ،مصاحبـه اي از
بازديدكننـدگان بعمـل مـي آمـد و نحـوه و چگونگـي
الگوهـاي رفتـاري ايشـان در مـوزه ثبـت مـي شـد .در
ايـن روش نمونه گيـري بصـورت تصادفـي و بـر اسـاس
هـر چنـد دقيقـه يـك نفـر انجام مي شـد.
« .11روش دوم :شـبيه سـازي» 3:پـس از ثبت وضعيت
واقعي حركتها يك مدل سـاختگي تشـكيل مي شـد تا
امـكان مقايسـه نتايج فراهم شـود .نحوه انجـام مطالعه
بـه اين ترتيب بـود كه اسلايدهايي از فضاهاي مختلف
مـوزه بخصـوص فضاهـاي مـورد توجـه بازديدكنندگان
تهيـه مي شـد و بوسـيله سـه پروژكتـور از اطاقكـي كه
بـراي ايـن كار در نظـر گرفتـه شـده بـود بـر روي سـه
پـرده نمايش داده مي شـد.
« .12روش زندگـي اجتماعـي در فضاهـاي كوچـك
شـهري»« :ويليـام وايـت» 4در سـال  1980تحقيقـي
تحـت عنـوان زندگـي اجتماعـي در فضاهـاي كوچـك
شـهري ()The Social Life of Small Urban Space
انجـام داد كـه نخسـتين تحقيـق بنيادين در شـناخت
رفتارهـاي مـردم عـادي در خيابـان و نظـم و روال
حاكـم بـر رفتارهـا و نحـوه آداب و اخلاق شـهروندان
در بكارگيـري فضاهـاي شـهري بشـمار مـي رود .وايت
در ايـن تحقيـق نشـان داد كه كـدام فضاهـاي در برابر
رفتارهـاي انسـان شـهري پاسـخگو مـي شـوند و كدام
فضاهـاي شـهري در ايـن بـاره پاسـخگو نمـي باشـند.
همچنيـن بايـد بـه تحقيقات بنتلـي و همـكاران نيز در
ايجاد محيط هاي پاسـخگو در سـاختار شـهري اشـاره
كرد.
« .13روش بررسـي الگوهـاي رفتاري شـهروندان» :اين
روش بوسـيله «كانسـتانزا كانيگلياريسـپولي» در پروژه
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4. William Whyte

1. Simulation/ Laboratory Method
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اي بـراي ميـدان  Piazzale Tecchioدر شـهر ناپـل بـه
انجـام رسـيد كه معطـوف به بررسـي الگوهـاي رفتاري
اسـتفاده كنندگان فضـا مـي شـد و از آن بـراي تجديد
نظـر در طـرح ميـدان اسـتفاده گرديـد .اين بررسـي با
وجـود ايـده هـاي جالـب توجـه ،بدليـل محدوديتهـا و
فرضيـات فراواني كـه در آن وجـود دارد ،ارزش و اعتبار
چندانـي نيافته اسـت.
1
« .14روشـهاي ابـزاري /تكنيكـي» :علاوه بـر ايـن بر
حسـب نـوع ابـزار و تكنولـوژي مطالعاتي نيـز ،مي توان
مراتبـي را بـر چگونگـي مطالعه فرهنگ شهرنشـيني و
الگوهـاي رفتـاري حاكـم در نظـر گرفت كه مـي توانند
در روشـهاي فوق و خاصه در روش مشـاهده ساده مورد
اسـتفاده قـرار گيرنـد .اين روشـها از مولفه هـاي ابزاري
ويـژه اي در بررسـي رفتارهـاي شـهروندان بهـره مـي
گيرنـد كـه تنهـا هنگامـي كاربرد مـي يابد كـه امكان
بررسـي از طريـق ديگر شـيوه ها ،ممكن نباشـد و يا بر
اسـاس شـرايط زمانـي و مكاني ويـا اقتضـاي فرهنگي
و اجتماعـي ،مـي بايسـت از آنهـا بهـره بـرده شـود .در
هـر صـورت اين روشـها مي تواننـد بعنـوان مولفه هايي
تاثيـر گـذار در كارامـدي و ارتقـا موثر نتايـج بيفزايند.
« .15روش فيلمبـرداري» :در ايـن روش بـر حسـب
محـل و منطقـه مـورد بررسـي از لحـاظ ابعـاد مكانـي
يـا مـدت زمانـي پژوهـش ،از فيلمبـرداري اسـتفاده
مـي شـود ( )1969 ,Carr, Schisslerكـه مـي توانـد بـا
ضبـط ويدئويـي نيـز همـراه شـود ()1974,Helmreich
و ( .)1976,Scheflenايـن روش از انجـا كـه كمتريـن
مداخله از طرف مشـاهده گر را در محيط شـهري باعث
مـي شـود ،و جزيـي از مبلمـان فضاهاي شـهري تصور
مي شـود و كمتريـن ميـزان آگاهي يا توجه شـهروندان
را بخـود جلـب مـي كنـد ،مـي توانـد مـوارد اسـتفاده
مناسـب تري نسـبت به روشـهاي ديگر داشـته باشد .بر
ايـن اسـاس مي تـوان به نكات قـوت ايـن روش چنين
اشـاره كـرد :الـف -كمينه مداخلـه در سـاختار كالبدي
شـهري؛ ب -كمينه اسـتفاده مسـتقيم مشـاهده گر در
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مطالعـه رفتـار شـهروندي؛ پ -ايجـاد كمتريـن توجـه
شـهروندان و امـكان بـروز رفتارهاي واقعي شـهروندان؛
ت -صرفـه جويـي در زمـان و هزينه مشـاهده گران در
رونـد مطالعـه فرهنگـي؛ ث -افزايـش ميـزان كارامدي
نتايـج و ارتقـا موثـر مطالعه و بررسـي.
« .16روش عكسـبرداري» :در ايـن روش از طريـق
عكسـبرداري از نـوع و چگونگـي رفتارهـا و فرهنـگ
حاكـم بـر الگوهـاي رفتـاري شـهروندان ،مـي تـوان به
ثبـت و ارزيابـي رفتارهـا و فرهنـگ حاكـم بر شـهر در
حوزه شهرنشـيني پرداخـت ( .)1975,Davis, Ayersاين
روش را در هنـگام بررسـي حوزه هـاي محـدود ،مـورد
اسـتفاده قـرار مي دهنـد و در محيط هايـي بـا ابعـاد
كوچـك كاربـرد دارد.
همسـويگي معنـادار طراحي مبلمان شـهري و مديريت
رفتار شهروندي
چنانکـه پيـش از اين توضيح داده شـد مهم ترين عامل
در خلق فضاهاي سـرزنده و مدیریت رفتاری شهروندی،
تاميـن شـرايطي اسـت کـه در آن ارتبـاط اجتماعـي،
زمان هـاي حضـور مـردم و نيـز امکاناتـي بـراي مکث و
توقـف تشـويق گردنـد .لذا طراحـی مبلمـان و فضاهای
شـهری باید همسـویگی معنـاداری با رفتار شـهروندان
و الگوهـای رفتاری آنها داشـته باشـد:
.1همسـوئي چيدمـان و فواصـل مبلمـان و فعاليـت
اجتماعـي :مبلمـان موجود در فضاي شـهري بـا انواع و
نـوع چيدمانـش ،ميتوانـد پيغامهاي اجتماعـي مخابره
كنـد .بـا برقـراري امكاناتـي بـراي برقـراري ارتبـاط
اجتماعـي و تعاملات جمعـي مبلمـان در واقع حمايت
خـود را از اجتماع شـهري اعالم ميدارد .بـرا برقراري ار
تبـاط اجتماعي انواع مختلفـي از صندلي هاي متحرک،
صندلـي هـاي ثابـي کـه دور يک ميـز چيده شـده اند،
يـا نيمکت هـاي ثابتي کـه رو به يکديگـر جهت گيري
کـرده انـد و در نهايـت صندلـي هايـي کـه بـا زاويه اي
امـا در فاصله اجتماعـي ( 3.9-1.30متـر 12-4 ،فوت)
نسـبت در کنـار يکديگـر قـرار گرفته اند .انـواع ديگري
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از مبلمـان ماننـد ديوارهـاي کوتاه يـا نيمکتهايي که در
کنجهـا و با زاويه نسـبت بـه يکديگر قـرار گرفته اند نيز
بـه نوبـه خـود بـراي برقـراري تعاملات مفيد هسـتند.
همسـوئي مبلمـان و فعاليـت اجتماعـي همه شـمولي)
مبلمـان هميـن طـور بـا فراهـم آوردن امكانـات و
فرصتهـا بـراي گروه هايـي كـه اغلـب تحـت پوشـش
نيسـتند ماننـد افـراد سـالخورده و يـا اينكـه افـراد كم
تـوان ،التـزام و تعهـد خـود را نسـبت بـه همـه افـراد
جامعـه نشـان ميدهد.
.2مبلمان و فعاليت هاي انتخابي و اجتماعي :شـهرهايي
کـه خوب طراحي شـده انـد ،مکان هاي بسـياري براي
نشسـتن عرضـه مي کنند کـه در نقاط درسـت و به جا
واقـع شـده اند .نيمکتهـا و فضاهـاي نشسـتن نقـش
بسـيار مهمي در ميـزان اسـتفاده و موفقيت يک فضاي
شـهري دارنـد .بـه گونـه اي کـه در مطالعـات انجـام
شـده توسـط ويليـام وايت با تکنيـک «عکسـبرداري با
فواصـل منظـم» ،مهمترين تاثير را ميـزان وجود فضاي
نشسـتن بـه صـورت عـام و ميـزان وجـود نيمکـت هـا
و صندلـي هـاي آن فضـا تشـکيل مـي دهـد .چنانچـه
يـک فضـا داراي سـطوح قابـل نشسـتن زيـادي باشـد
و يـا تعـداد نيمکـت و صندلـي زيـادي برخوردار باشـد
بـه معنـاي ايـن اسـت کـه ايـن مکان بـه مـردم خوش
آمـد مـي گويـد و فضـاي بسـيار زيـاد و انتخـاب هـاي
متنوعـي را در اختيـار مـي گذارد.جـداول اسـتفاده از
فضاهـا در طـول زمـان در پژوهشـات وايـت نشـان داد
كـه پالزاهـاي معـروف به طـور چشـمگيري فضاهـاي
نشسـتن بيشـتري نسـبت بـه آنهايـي كه كمتـر مورد
اسـتفاده قـرار ميگيرنـد دارنـد .او سـعي كـرد كـه بـه
متغيرهايـي ماننـد پشـتي صندلي ،دسـتههاي صندلي
بـراي تكيه و راحتـي فيزيكي وزندهي نمايـد .وايت به
ايـن نتيجـه رسـيد كـه «صرف نظـر از هر متغيـري كه
اندازهگيـري كرديـم ،مـردم جاهائي تمايل به نشسـتن
دارنـد كـه مكان نشسـتن وجـود داشـته باشـد ».وايت
معتقـد بـود كـه اين اطالعـات تنهـا يافته هايي بسـيار
حيـرت انگيـز نيسـتند ،بلکـه حقايقي حياتي هسـتند
کـه در ارائـه راهنمـاي طراحي بـراي فضاهـاي عمومي
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بسـيار بـا اهميـت هسـتند (وايـت ،1980 ،ص )40
برايانـت پـارک از موفـق تريـن فضاهـاي شـهري در
نيويورک اسـت کـه در آن هزاران صندلـي قابل تحرک
وجـود دارد .بسـياري از مـردم در هنـگام صـرف ناهـار
و گـپ هـاي دوسـتانه بـه ايـن مـکان مي آينـد وحتي
بسـياري از مـردم بـا لـپ تـاپ هايشـان بـراي انجـام
کارهايشـاان بـه آن جـا مـي آينـد .عامـل وجـود مکان
نشسـتن از بسـياري عوامـل ماننـد شـکل يـک فضـا،
مسـاحت و بزرگـي آن ،ميـزان آفتابگيري فضـا .بر روي
حضـور پذيـري فضـا پيشـي مي گيـرد .هرقـدر هم که
فضايـي داراي جـداره هـاي جـذاب باشـد و مباحـث
معمارانـه بـا جلوه گري به نمايش خود مشـغول باشـن
و هرچنـد آبنمـاي بسـيار زيبايـي در يـک فضـا باشـد،
بـاز بـه انـدازه وجـود مکانهاي نشسـتن مختلـف و زياد
نمـي تواند درجـذب مردم موفق باشـد (وايـت،1980 ،
ص .)45
نتيجه گيري و جمع بندي
شـکل گیـری قـراگاه هـای رفتـاری در یـک فضـا مـی
توانـد در زمینـه برهمنشـانی فعالیـت بر یک مـکان در
یـک دوره زمانـی خـاص اثربخـش باشـد کـه در دوره
هـای زمانـی طوالنی ماهیـت طراحی فضاهـا را نیز باید
باخـود همـراه کند تا شـکلگیری محیط هایی پاسـخده
و مطلـوب بـرای شـهروندان خاصـه حـوزه بازطراحـی
مبلمـان و فضاهـای شـهری فراهـم گـردد .از سـویی
دیگـر ،هـدف اصلـی برنامه ریـزان شـهری و طراحان از
طراحـی ،سـاخت و ارائه مبلمان شـهری انطبـاق آنها با
الگوهـای رفتـاری و نیازهـا و خواسـت های شـهروندان
و خصوصیـات «آنتروپومتـری مربـوط بـه مهندسـی
انسان سـنجی» اسـت؛ لذا در چند دسـته کلی تقسـیم
بنـدی میشـود کـه در کل اجـزاي مبلمـان شـهري ،دو
ويژگـي اساسـي دارنـد« :كاربـردي بـودن و زيبايـي»،
كـه در صـورت داشـتن هـر دو ويژگـي ،میتواننـد نياز
عملكـردي و بصـري شـهروندان را همزمـان بـرآورده
سـازند .البتـه ايـن امـر ،مسـتلزم در نظـر گرفتـن
مقولههاي متعـددي در طراحي اجزاي مبلمان شـهري
اسـت كـه نه تنهـا رنگ ،هماهنگـي با محيـط پيرامون،
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دوام ،ايمنـي و اقتصـادي بـودن آنهـا مـورد نظر اسـت،
بلكـه بايـد از نظـر عملكـردي ،جانمايـي مناسـبي در
سـطح شـهر داشـته باشـند تا بتواننـد پاسـخگوي نياز
شـهروندان باشند.
در بازطراحـي مبلمـان و فضاهـاي شـهري عناصـر
متعـددي در شـهر جـاي گرفتهانـد كه جزئـي از مكان
هسـتند و چنانچـه بـا يكديگـر هماهنگـي و انسـجام
داشـته باشـند ،مضاميـن و مفاهيـم مشـتركي را بيـان
ميكننـد .در کل مـی تـوان اهـداف کلـی زیـر را در باز
طراحـی و ارائـه طراحـی مبلمـان شـهری در انطباق با
نیاز شـهروندان که باید از روشـهای ارزیابی شـهروندی
(روشـهای مداخله گـر یا غیرمداخله گر اسـتفاده شـود)
انتظـار داشـت .1« :ارتقـاء کیفیـت خدمـات عمومـی
شـهری و ایجـاد سـرزندگی در شـهروندان در چارچوب
مدیریت منظر شـهری» :با نوسـازی و بهسـازی مبلمان
شـهری و طراحـی اصولـی آن به گونه ای کـه همگام با
نیازهـای مـادی و روانی شـهروندان باشـد میتـوان به
نحـو چشـمگیری شـاهد پیشـرفت و تکاپـو در فعالیت
هـای اجتماعـی بـود.در صـورت ارائـه درسـت خدمات
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شـهری از جانـب ارگانهـا میتوان رونـد اسـتفاده از این
خدمات را سـرعت بخشـید و به طبع آن شـاهد سرعت
گرفتـن فعالیـت هـای جانبـی از طـرف شـهروندان و
تلاش مضاعـف ایشـان در جهـت زندگـی شـهروندی
بـود .2« .ایجـاد میـل و انگیـزه در شـهروندان در جهت
بهسـازی محیط شـهری» :با زیباسازی سـطح شهر که
وابسـتگی بسـیار زیـادی بـر طراحـی مبلمان شـهری
دارد می توانـد روحیـه حفـظ و نگهـداری از محیـط
شـهری را در شـهروندان افزایـش داده و اهمیـت فضای
شـهری را در نـگاه مخاطبانش باال ببرد که این مسـئله
بـه کوششـی غیر مسـتقیم در نگهـداری و زیبا سـازی
شـهری در اذهـان عمومـی جامعـه دامـن میزنـد.3« .
هویت بخشـی بـه فضاهای مختلف شـهری» :در صورت
رعایـت ایـن اصـل شـهروندان مـی تواننـد با مشـاهده
یـک مـکان خـاص از آن بـه عنـوان مکانـی متمایـز از
سـایر مکانهـا یـاد کننـد در صورتی که مبلمان شـهری
ارائـه شـده در هـر محله و شـهر گویای هویـت تاریخی
و فرهنگـی آن محلـه یـا شـهر باشـد مـی تـوان بـه
نوعـی شـخصیت دهی فرهنگـی در سـطح کالن دامـن
بزنـد .از دیـدگاه طراحـان ،انتخـاب و طراحـی مناسـب
مبلمـان شـهری ،حفظ هویـت مکان و نمود بیشـتر آن
را ممکـن می سـازد .ایـن برخـورد در احیـای مناطـق
تاریخـی و سـنتی بسـیار موثـر اسـت .اگـر دخالـت در
شـهر بـه تزیینات سـطحی محـدود نشـود ،بایـد میان
بافـت اجتماعـی و فضای شـهر توازنـی ایجاد کـرد .آن
گاه کـه بافـت اجتماعـی مکانی تثبیت شـده و در میان
سـاکنانش مفهوم شهرنشـینی ،ریشـه ای عمیـق دواند،
می تـوان بـه سـاختارهایی مکمـل در سـیما و منظـر
آن پرداخـت و شـرایط را بـرای حفـظ محیـط و رفـاه
اهالـی مهیـا کـرد .4« .رعایـت اصـل پیـاده گسـتری»:
بـه معنـای گسـترش فضای پیاده در سـطح شـهرها به
جهـت ارتقـاء سـطح کیفـی زندگـی شـهری و ایجـاد
میـل بـه پیـاده روی در شـهروندان بـا گسـترش ایـن
مقوله در سـطح شـهرها میتوانیم شـاهد برقراری رابطه
عمیقتری بین شـهروندان و محیط شـهری باشـیم.5« .
ایجاد یکپارچگی در سـطح شـهر در عین تنوع فرم» :با
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طراحـی و نصـب مبلمانهای شـهری یکپارچه با چندین
کارکـرد مختلـف می تـوان ضمن ایجـاد یکپارچگی در
اجـزای شـهر موجبـات کاهـش مصـرف مـواد و کاهش
هزینـه هـای سـاخت و کاهـش ابعـاد را فراهـم آورد.
از طرفـی بـا یکپارچه سـازی مبلمـان شـهری می توان
از تکثیـر جزئیـات اضافی بسـیاری در خیابانها کاسـت.
نکتـه ظریـف در ایـن میـان وجـه تمایـز سیسـتم های
یکپارچـه بـا سیسـتم های چندمنظـوره اسـت؛ در یک
سیسـتم چندمنظـوره ،محصـول از ابتـدا بـه ایـن قصد
طراحـی مـی شـود و احتمـال دگرگونـی در سـیما و
پیکـره آن زیـاد اسـت ،امـا در مبلمـان یکپارچـه لزوماً
چنیـن هدفـی دنبـال نمی شـود بلکـه اجـزاء و عناصر
مـورد نظـر در صورت تطابق و حفظ پیوسـتگی ظاهری
بـا عنصـر ثابتی یکپارچه می شـوند .مبلمان شـهری بر
طبـق یـک سـری قواعـد و معیار ها بـه وجـود می آید.
اصـول و قواعدی کـه محصول قرن ها تجربـه بوده و در
طراحـی رعایـت می شـده اسـت:
« .1خوانایـی» :یکـی از مهمتریـن خصوصیاتـی کـه
تابلوهـا یا عالمت باید داشـته باشـد ،خوانایـی در زمینه
و محیـط شـهری اسـت .در ایـن زمینـه لینـچ در ادامه
مطالعـه ای که بـرای معرفـی عناصر پنج گانه سیسـتم
خوانایـی شـهر انجـام داده بـه تعریـف رابطـه بـا عالئم
شـهری پرداخته اسـت .خالصه دیـدگاه او درباره عالئم
و مبلمـان شـهری بـا عناصـر خوانایـی شـهری بـه این
شـرح اسـت کـه؛ کیفیتهـای مثبـت و منفـی شـهر که
در پنـج عنصـر (گـره ،راه ،نشـانه ،لبـه و محلـه) بیـان
شـده اند و تعاملات پیچیده میـان آنها بـرای ارزیابی و
تعییـن جنبه هـای مثبـت فـرم بـه کار مـی روند.
« .2متمایـز بـودن» :بـرای اینکـه عالمتـی بتوانـد
در محیـط شـهری شناسـایی شـود ،مـی بایسـت بـه
نوعـی از زمینـه و سـایر عالئـم اطـراف متمایـز گـردد.
برجسـته کردن عالئـم از محیـط شـلوغ و مغشـوش و
اغلـب گیج کننـده ،راه حـل متمایز بودن محسـوب می
شـود .راه حـل دیگر ،خلق طـرح و شـکلی متمایز برای
آن عالمـت اسـت .یکـی از ابزارهـای دیگر ،رنگ اسـت؛
چراکـه رنـگ بـه سـادگی قابل شناسـایی اسـت.
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« .3تقویـت چهـره و هویـت» :یافتـن چهـره و هویتـی
خـاص بـرای شـهری از طریـق عالئـم و مبلمـان ،کار
پیچیـده اسـت .تاریـخ شـهر ،بافـت موجـود شـهری و
چشـم انـداز و نقـش آینـده شـهر همگـی می بایسـت
مـورد توجـه قـرار گیـرد.
« .4هماهنگـی» :ضوابـط کنترل کننـده و اسـتانداردها
از ابزارهـای ایجـاد هماهنگـی میـان تابلوها بـا یکدیگر
و بـا محیـط شـهری اسـت .ایـن اسـتانداردها و قواعـد
لزومـا چنیـن نیسـت کـه خالقیـت طراحـان را محدود
سـازد؛ بجـز تابلوهـای راهنمایـی و رانندگـی کـه از
اسـتانداردهای بیـن المللـی پیروی می کنند ،در سـایر
زمینه هـا می تـوان راه حلهـای مبتکرانـه و هماهنگ با
محیـط بـرای انتخاب شـکل ،رنـگ ،ابعـاد و نورپردازی
بسـته بـه شـرایط و محـل بـه کار برده شـود.
« .5اصـل محصـور کـردن فضـا» :اگـر فضـا بـه شـکل
مطلوبـی محصـور نشـود نمی تـوان بـه یـک فضـای
شـهری مطلـوب دسـت یافـت .نسـبت ارتفـاع بـه بدنه
فضـای محصـور اگـر یـک بـه دو باشـد در ایـن حالـت
لبـه باالیـی بدنـه تقریبا بر محـدوده باالیی میـدان دید
منطبـق اسـت و آسـتانه محصـور شـدن در فضاسـت.
اصـل مقیـاس و تناسـب (مقیـاس انسـانی) :اگـر اندازه
یـک فضـا بـا پیکر انسـان ارتباط مطلوب داشـته باشـد
گفتـه می شـود کـه فضـا مقیـاس انسـانی دارد.
« .6اصـل فضاهـای متبایـن» :فضاهایـی هسـتند که از
نظـر خصوصیـات عـرض و طـول و ارتفـاع از طرفـی و
عناصـر و اجزاء محصور کننـده از طرف دیگر با یکدیگر
تفـاوت دارنـد .ارزش فضاهـای متبایـن این اسـت که از
یکنواختـی فضاهـای ارتباط دهنـده می کاهد.
« .7طراحـی بدنه هـای فضـای شـهری» :دیـواره هـا
و جدارهـای محصـور کننـده یـک فضـا بایـد دارای
خصوصیاتـی باشـد تـا بتـوان بـه یـک فضـای مطلـوب
دسـت پیـدا کـرد .دارای نظم باشـد؛ بین نماهـا و اجزاء
یـک نمـا از لحـاظ کمیـت؛ سـازگاری و توافـق وجـود
داشـته باشـد .دارای وحدت و ترکیب باشـد؛ ترکیب بر
پیونـد و ترتیـب اجـزاء و عناصر اسـتوار اسـت و وحدت
نمـا حاصـل یگانگـی و تقویـت محـور مرکـزی اسـت.
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مولفه

زیرشاخص

شاخص

نوع فعالیت

چگونگی تاثیر بر رفتار
جذب جمعیت و ایجاد

نمونه

(فعالیت هـای شـبانه
کاربری و فعالیت

روزانـه یـا فصلـی)
مکان فعالیت

به مکث و توقف و خرید

یا تفریح یا خوردن؛ گاهی

شـود؛ فعالیـت هـای شـبانه منجر به سـرزندگی و حضور بیشـتر مـردم در
فضا می شـود

به عنوان مانع در مسیر

وجـود فعالیتهایـی همچـون دستفروشـی ،بازارهـای سـرباز و هفتگـی،

می-کند و باعث تغییر

آن محـدوده مـی شـود

(در فضـای بسـته یـا افرادی که عجله دارند عمل تاترهـای خیابانـی منجـر به کشـاندن مـردم و تغییـر الگوهای رفتـاری در
با ز )

جهت افراد می شود؛ میزان

تناسب فعالیت ها

تناسب فعالیت ها در میزان

وجـود اغذیـه فروشـی در یـک راسـته تجـاری و تفریحـی؛ وجـود کتـاب

استفاده افراد موثر است

فروشـی یـا خـرده فروشـی در راسـته صنعتـی و کارگاهـی

صرفاً و صرفاً روشهای ارزیابی غیرمداخله¬گر

زمان انجام فعالیت

وجود اغذیه فروشی در یک راسته تجاری -تفریحی

ازدحام؛ تغییر حالت از عبور حرکـت دسـته هـای عـزاداری در ایـام خاص منجر بـه توقف و تماشـا می

نقش مسیر از نظر جابجایی
یا اجتماعی طیف مختلفی در خیابـان عبـوری مـردم صرفـا بـرای رسـیدن به مقصـد راه مـی روند یا
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سریع تا توقف و مکث را

توقـف تماشـا و بـازی خرید و ...مشـاهده می شـود

منجر می شود

S
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در مسـیر سـواره بـا عـرض زیـاد حس حرکـت و سـرعت را القـا می¬کند
و مسـیر سـواره تنـگ ناخـود آگاه بـا کاهـش سـرعت همـراه اسـتبنابراین
رفتارهایـی همچون سـوار و پیاده شـدن ،دید زدن و تماشـا کـردن و توقف

تناسب عرض با تراکم افراد بـه قصـد کاری انتخابی بیشـتر مشـاهده می شـود

عرض مسیر

و الگوهای رفتاری

عملکرد

دسترسی

o
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در پیـاده رو تنـگ مـردم بیشـتر تمایل به حرکـت دارند و در یک مسـیر با
عـرض زیـاد الگوهـای رفتاری بیشـتری مشـاهده می شـوددر مسـیر تنگ

روشهای ارزیابی غیرمداخله¬گر با تاکید بیشتر

نقش مسیر و راه

از رفتارها از جمله راه رفتن منتظـر وسـیله مـی مانند امـا در خیابـان پیـاده رفتارهایـی همچون مکث

بـا حرکت دشـوار مردم احسـاس ناامنی می کننـد و بنابراین مـدام لوازم و
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اطـراف خـود را کنتـرل می کنند

وجود سلسله مراتب
دسترسی میزانی از
آسودگی و راحتی و امنیت
سلسله مراتب

بتواند به فعالیت های

h
c

در ورودی محلات و سـر کوچه هـا ،پاتوق هایـی بـرای گـپ زدن وجـود
دارنـد؛ در کـوی هـای مسـکونی فضایـی بـرای بـازی بچـه ها

انتخابی و اجتماعی بپردازد؛
همچنین به خوانایی فضا
نیز کمک می کند
میزان نفوذپذیری بصری و
کالبدی با میزان استفاده

نفوذپذیری

فضا رابطه مستقیم دارد
ناهنجار؛ ایجاد مکث و
توقف

بـا افزایـش نفوذپذیـری بصری و کالبدی میزان اسـتفاده از فضـا افزایش و
میـزان جرم خیزی کاهـش می یابد

وجـود روشـنایی در فضا منجر بـه ایجاد نظارت اجتماعـی و افزایش امنیت
محیـط می شـود در نتیجـه جرم خیزی محیـط کاهش می یابد

جلوگیری از رفتارهای
ناهنجار؛ (شکلگیری

تجهیزات

قرارگاه رفتاری امن)؛
مبلمان

ترویج رفتاهای مناسب

وجـود تجهیـزات متناسـب بـا نیـاز و تراکـم اسـتفاده در فضـا در میـزان

و اجتماعی؛ ایجاد مکث

اسـتفاده از فضـا نقـش دارد؛

و توقف؛ باال رفتن حق
انتخاب و میزان استفاده
از فضا
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روشهای ارزیابی مداخله گر و غیرمداخله گر

روشنایی

جلوگیری از رفتارهای
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همه روشهای ارزیابی

به فرد می دهد تا آزادانه
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وجود ویژگی هایی همچون
انسجام و پیوستگی؛
وحدت؛ تنوع؛ شفافیت

بدنه

نما ،رنگ ،قدمت

بدنه و کف؛ هماهنگی و
هارمونی در بدنه باعث
خوانایی بیشتر می شود
فضا ایجاد مکث و توقف

کشـش مـردم بـه خـود نقـش دارد (زمینه بـروز قـرارگاه امـن)؛ رنگ فضا
عاملـی در خوانایـی ،سـرزندگی و در نتیجـه ترویج هنجارهـای اجتماعی و
شـکل گیـری قـرارگاه هـای رفتاری؛

و تبدیل از عبور و مرور
کالبد

به فعالیت هایی همچون
خرید ،تفریح و...
وجود ویژگی هایی همچون
یکپارچگی؛ حفظ تداوم
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ایمنی؛ پرهیز از اختالف
کف
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فرم

فرم
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حرکت پیاده؛ انعطاف؛
سطح باعث خوانایی بیشتر وجـود کفپـوش همـوار و متناسـب بـا شـرایط اقلیمـی ،وجـود ریتـم در
می شود و میزان بیشتر

حرکـت و نقـش کفپـوش مـی توانـد هدایـت کننـده رفتـار باشـد؛

استفاده از فضا ایجاد مکث
و توقف و تبدیل از عبور

o
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و مرور به فعالیت هایی
همچون خرید

وجود ویژگی هایی همچون
ادراک به صورت یک کل
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واحد؛ محصوریت؛ توالی

ساختار

فرم؛ کلیت فضایی؛ پر و خالی

268

فضایی؛ انعطاف پذیری

فضا ،مقیاس انسانی؛ داشتن

سکانس بندی فضایی؛ تنوع یـک مسـیر خطـی بیشـتر حـس حرکـت را القا مـی کنـد ،امـا در فضایی
فضایی؛ صلب و نرم؛ مسقف مربـع شـکل یـا دایـره ای الگوهایی رفتـاری ناشـی از مکث و توقف شـاهد
و آزاد باعث خوانایی بیشتر هستیم
و میزان بیشتر استفاده از

فضا می شود؛ ایجاد مکث
و توقف و تبدیل از عبور
و مرور به فعالیت هایی
همچون خرید و تفریح
ویژگی هایی همچون
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توالی بصری؛ قابلیت ایجاد

منظر شهری

دیدهای پی در پی ایجاد وجـود نشـانه ها در فضـا و بهره گیـری از منظـر مناسـب مـکان را تبدیـل
پرسپکتیو و خوانایی باعث بـه قـرارگاه رفتـاری مـی کنـد .مثلا فضای بیـن چنـد بلوک سـاختمانی
نشـانه ها ،پوشـش میزان بیشتر استفاده از فضا اگـر بـه درسـتی محوطـه آرایـی شـود و دارای خوانایـی و دید مناسـب به
عناصـر شـاخص باشـد مـردم ترجیـح می دهنـد مدتـی مکث کننـد ،نگاه
گیاهـی ،کریدورهـای
دیـد ،ابتـدا و انتهـا و سهولت استفاده می شود؛ کننـد ،کتـاب بخواننـد ،گپی بزننـد و بازی بچه ها را تماشـا کننـد؛ در غیر
اینصـورت صرفـاً فضایـی مشـترک بیـن بلوکهـا باقـی می مانـد و یـا صرفاً
ایجاد مکث و توقف و
فضایـی بـرای عبـور و دسترسـی خواهـد بود؛
تبدیل از عبور و مرور
به فعالیت هایی همچون
خرید ،و تفریح؛

www.SID.ir

روشهای ارزیابی مداخله گر با تاکید بیشتر

و میزان بیشتر استفاده از

انـدازه و فـرم ورودی و جنـس و نمـا و رنـگ مبلمـان شـهری در میـزان

ویژگی¬هایـی

همچـون

خاطـره انگیـزی؛ داشـتن
حـس مـکان؛ شـخصیت
و هویـت بـارز؛ نظـارت
اجتماعـی و امنیت از طریق
معنا

رعایـت مـوارد فـوق حاصل
مـی شـود و بـر میـزان
اسـتفاده از فضـا و تراکـم

مکانـی بـرای انسـان با حس تعلق همراه اسـت ،رفتارهـای ناهنجار کمتری
در آن مشـاهده مـی شـود؛ در یـک مـکان خاطـره انگیـز مردم تماشـا می
کننـد ،بـه خاطـر مـی آورنـد و از حضـور در فضا لذت مـی برند؛

الگوهـای رفتـاری ،ایجـاد
حـس تعلـق و افزایـش
مشـارکت مردمی نیـز موثر
اسـت؛
وجـود پوشـش گیاهـی،
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مصالـح متناسـب بااقلیـم،

شرایط اقلیمی

سـایبانها و تمـام نکاتـی

کـه بـرای آسـایش اقلیمی
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زیست محیطی

مدنظـر اسـت ،عـاری بودن وجـود زبالـه در فضـا یـا حیوانـات مـوذی شـهری ماننـد مـوش ،گربـه یـا
فضـا از انـواع آلودگـی های حشـرات مـردم را از فضـا دور می¬کنـد و رفتـار ناهنجـار ریختـن زباله را
صوتی ،بصـری و هوا فضا را تشـویق می¬کند؛

آلودگی های محیطی

مکانی خودمانی و پاسـخگو
می کنـد و در نتیجه میزان
مکـث و اسـتفاده از فضـا
بیشـتر مـی شـود؛

o
e

ترکیـب و ارتبـاط روزنـه ها؛ برای دسـتیابی بـه آرامش
بصـری در نمـا؛ روزنـه هـا بایـد بـه صورتـی باشـد کـه
چشـم بـه راحتـی و آسـانی از یـک عنصـر در نمـا بـه
عنصـر دیگـر حرکـت کند.
« .8نحـوه نورپـردازی» :از دیگر مـواردی که در مبلمان
شـهری می تـوان مـورد بحث و بررسـی قـرار داد ،نحوه
نورپـردازی و روشـنایی شـهرها ،مراکـز و خیابان هـای
شـهری اسـت .طبق اصول مبلمان شـهری ،در مراكزي
كـه افـراد بـه ميـزان امنيت بيشـتري نسـبت بـه ديگر
مراكـز احتيـاج دارنـد ،ماننـد :ایسـتگاه های اتوبـوس و
پاركهـا ،مراكـز خريـد و ديگـر مراكـز عمومـي بايد از
تعـداد بيشـتري از چراغهـاي روشـنايي در خيابـان و
مكانهـاي فـوق اسـتفاده شـود .طراحـي ايـن چراغها
در سـطح شـهر به فـنآوري طراحـي اين نـوع چراغها،
وسـعت خيابـان و حتـی بـه مراكـزي كـه ايـن چراغها
در آن نصـب ميشـوند ،بسـتگي دارد .اگـر چـه ايـن
تمهيدات در شـب بیشـتر مورد اسـتفاده قرار ميگيرند
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امـا از اهميـت ويـژهاي برخـوردار اسـت .زیبایـی چراغ
هـای روشـنایی در سـطح شـهر می تواند در طـول روز
جلـوه زیبایـی به شـهر بدهد.
 .9مولفـه شـاخص زیرشـاخص چگونگی تاثیـر بر رفتار
نمو نه
منابع و ماخذ
 .1اربـاب جلفايـي ،آرش ( )1379مبانـي فلسـفي و
روانشـناختي ادراک فضـا ،مجموعـه مقاالت گـردآوري
و ترجمـه شـده ،تهـران ،نشـر خـاک.
 .2ایرانمنـش ،نسـیم ( )1383فضـای شـهری؛ هنـر
انتزاعـی و درک عمومـی ،ماهنامـه شـهرداریها،1383 ،
شـماره .59
 .3ايروانـي ،محمـد و خداپناهـي ( )1371روانشناسـي
احسـاس و ادراک ،تهـران ،انتشـارات مطالعـه و تدويـن
کتـب علـوم انسـاني دانشـگاه ها.
 .4آلتمـن ،ايرويـن ( )1382محيـط و رفتـار اجتماعي،
ترجمـه علـي نمازيان ،مركز چاپ و انتشـارات دانشـگاه
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شهيد بهشـتي ،تهران.
 .5بحرینـی ،حسـین و طبیبیـان ،منوچهـر ()1377
مـدل ارزیابـی کیفیـت محیـط زیسـت شـهری ،مجلـه
محیـط شناسـی ،دوره  ،24شـماره .21
 .6بحرینـی ،حسـین ( )1377فراینـد طراحی شـهری،
انتشـارات دانشـگاه تهران.
 .7بحرینـی ،سـید حسـین و گلناز تاج بخـش ()1387
مفهـوم قلمـرو در فضاهـای شـهری و نقـش طراحـی
شـهری خـودی در تحقـق آن ،هنرهـای زیبـا ،تهـران،
شـماره .6
 .8بحرينـي ،حسـين ( )1377فراينـد طراحي شـهري،
تهـران :دانشـگاه تهـران ،موسسـه انتشـارات و چاپ.
 .9بحرينـي ،سـيد حسـين ( )1378تحليـل فضاهـاي
شـهري،در رابطه با الگوهاي رفتاري اسـتفاده كنندگان
و ضوابطـي بـراي طراحـي ،انتشـارات دانشـگاه تهـران،
تهران.
 .10بل ،سـایمون ( )1382منظـر :الگو ،ادراک و فرایند،
ترجمـه بهنـاز امیـن زاده ،تهـران ،انتشـارات دانشـگاه
تهران.
 .11بـل ،سـایمون ( )1387عناصـر طراحـی بصری در
منظـر :ترجمـه محمـد رضـا مثنـوی ،دانشـگاه تهران،
.1387
 .12بناب ،محي الدين ( )1379روانشناسـي احسـاس و
ادراک ،تهران ،انتشـارات دانا.
 .13بنتلـی ،ای .یـن و دیگـران ( )1387محیط هـای
پاسـخده :کتـاب راهنمـای طراحـان ،ترجمـه مصطفی
بهزادفـر ،انتشـارات دانشـگاه علـم و صنعـت ،تهـران.
 .14بهرامـی ،محمـد ( )1382مجسـمه های شـهری و
میادیـن تهـران ،پایـان نامه کارشناسـی ارشـد پژوهش
هنـر ،دانشـگاه هنر.
 .15بهزادفـر ،مصطفـی و پیـام محمـودی کردسـتانی
( )1388هنجارهـای کیفـی طراحـی فضـای شـهری
مردم مـدار (آزادی مـدار)؛ آرمانشـهر ،شـماره  ،3پاییز و
زمسـتان .1388
 .16بيژن زاد ،محمدرضا ( )1369بررسـي فضاي سـبز
تهـران ،تهـران ،بخـش فرهنگـي دفتـر مرکـزي جهـاد
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دانشگاهی.
 .17پاکـزاد ،جهانشـاه ( )1380اصـول و ضوابط طراحی
فضـاي شـهري ،وزارت مسـکن و شهرسـازي ،معاونـت
شهرسـازي و معماري.
 .18پاکـزاد ،جهانشـاه ( )1386مبانـی نظـری و فرآیند
طراحی شـهری ،چاپ دوم ،تهران ،انتشـارات شـهیدی.
 .19پاکـزاد ،جهانشـاه ( )1386مقاالتي در باب طراحي
شـهري ،کتاب اول و دوم ،تهران ،انتشـارات شهيدي.
 .20پاميـر ،سـاي ( )1389آفرينـش مرکـز شـهري
سـرزنده ،مترجميـن مصطفـي بهزادفـر و اميـر
شـکيبامنش ،تهـران ،دانشـگاه علـم و صنعـت ايـران.
 .21پـور اصغریان ،مهتاب ( )1387مجسـمه سـازی در
فضاهـای شـهری ،فصلنامه نگره ،شـماره  7و 8
 .22پورمنـد ،حسـنعلی و موسـیوند ،محسـن ()1390
مجسـمه سـازی در فضاهـای شـهری ،نشـریه هنرهای
زیبا ،شـماره 44
 .23توسـلی محمـود و ناصـر بنیـادی )1386( ،طراحی
فضـای شـهری -فضای شـهری و جایـگاه ان در زندگی
و سـیمای شـهری ،تهـران ،مرکز مطالعـات و تحقیقات
شهرسـازی و معمـاری ایران.
 .24تیبالدز ،فرانسـیس ( )1383شهرسازی شهروندگرا،
ترجمه محمـد احمدی نژاد ،اصفهان ،نشـر خاک.
 .25جمشـيد ،حکمتـي ( )1375طراحـي بـاغ و پارک،
فرهنـگ جامـع ،چـاپ چهارم ،تهـران ،دانشـگاه تهران.
 .26جيکوبـز ،جيـن ( )1387مرگ و زندگي شـهرهاي
بـزرگ آمريـکا ،مترجم پارسـي ،حميدرضـا ،افالطوني،
آرزو ،چـاپ اول ،تهـران ،انتشـارات دانشـگاه تهران.
 .27حبیبـی ،سـید محسـن ( )1379جامعـه مدنـی و
حیات شـهری ،مجلـه هنرهای زیبـا ،تهران ،شـماره .7
 .28حسـینیون ،سـولماز ( )1382سـاماندهی تابلوها و
عالئـم شـهری ،ماهنامه شـهرداریها ،شـماره .55
 .29حسـینیون ،سـولماز ( )1383مقدمه ای بر طراحی
پیاده راه ها ،شـماره  ،61ماهنامه شـهرداریها ،انتشارات
سازمان شـهرداریها و دهیاریهای کشور.
 .30حسـيني ،اعظـم ( )1390طراحـي فضـاي شـهري
رفتارگـرا بـا تاکيـد بـر رفتارشناسـي زائريـن در شـهر
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مشـهد نمونـه مـوردي :خيابـان امـام رضـا ،پايان نامـه
كارشناسـي ارشـد معمـاري دانشـكده هنـر دانشـگاه
تربيـت مدرس ،به راهنمايي جهانشـاه پاكزاد و مشـاوره
علـي اكبـر تقوايي.
 .31رحيمي ،علي ( )1382بررسـي سـير تحول مبلمان
(اثاثـه توقـف و اسـتراحت) در فضاهـاي شـهري ايران،
پايـان نامـه کارشناسـي ارشـد ،بـه راهنمايـي بمانيان،
محمدرضـا ،دانشـگاه تربيـت مـدرس ،دانشـکده هنـر،
رشـته پژوهـش هنر.
 .32رفیعیـان ،مجتبـی و سـیفایی ،مهسـا ()1384
فضاهـای عمومـی شـهری ،بازنگـری و ارزیابـی کیفـی،
نشـریه هنرهـای زیبـا ،شـماره .23
 .33رهنورد ،زهرا ( )1387نمایشـگاهی دائمی ،نشـریه
تندیـس :پاییز 1387
 .34زاهـدی مازندرانـی ،محمد جـواد ( )1376فرهنگ
علوم اجتماعـی ،تهران،انتشـارات مازیار.
 .35زراعـت دوسـت ،مهتـاب ( )1379طراحـي يـك
مركـز محلـه با توجـه به تاثير معمـاري بر رفتـار ،پايان
نامه كارشناسـي ارشـد ،دانشگاه شهيد بهشـتي ،تهران.
 .36سـازمان زیباسـازی شـهرداری تهـران ()1380
روشـهای پاکسـازی نمـای شـهری ،طـرح پژوهشـی
. 1380
 .37سـاوج ،مايك و آلن ،وارد ( )1380جامعه شناسـي
شـهري ،ترجمـه ابوالقاسـم پوررضـا ،سـازمان مطالعه و
تدوين كتـب علوم انسـاني دانشـگاهها ،تهران.
 .38سـعيد نيا ،احمـد ( )1376طراحي فضاها و مبلمان
شـهري ،سـازمان شـهرداري هاي کشـور ،تهـران ،جلد
پنجم و ششـم.
 .39سـلطانزاده ،حسـين ( )1372فضـاي ورودي در
معمـاري سـنتي ايـران ،تهـران ،دفتـر پژوهـش هـاي
فرهنگـي.
 .40گل ،يـان ( )1387زندگـي در فضـاي ميـان
سـاختمانها ،مترجـم شـيما شـصتي ،تهـران ،سـازمان
انتشـارات جهـاد دانشـگاهي.1387 ،
 .41گلـکار ،کوروش ( )1386مفهوم کيفيت سـرزندگي
در طراحـي شـهري ،فصلنامـه صفـه ،شـماره  ،44ص
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 ،66-75سـال شانزدهم.
 .42گلـکار ،کـوروش ( )1379مولفـه هـاي سـازنده
کيفيـت طراحـي شـهري ،فصلنامـه صفه ،شـماره ،32
سـال نهم.
 .43مرتضايـي ،سـيد رضـا ( )1381رهيافـت هايـي در
طراحـي مبلمـان شـهري ،تهـران ،سـازمان شـهرداري
هاي کشـور.
 .44مرتضـوی ،شـهرناز ( )1367روانشناسـی محیـط،
تهـران ،انتشـارات دانشـگاه شـهید بهشـتی.
 .45هدمـن ،ريچـارد و آندرو يازوسـکي ( )1370مباني
طراحـي شـهري ،ترجمـه :راضيـه رضـازاده و مصطفـي
عبـاس زادگان ،تهـران ،انتشـارات علم و صنعـت ايران.
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