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چکیده
ی شهری ،استفادهکنندگان از آن هستند و فضای شهری همراه با حضور مردم است که بار معنایی
مخاطبان اصلی یک فضا 
مییابد ،بنابراین میتوان گفت که توفیق هر فضای شهری را میباید در پاسخگویی آن به نیازهای کاربران و همخوانی
طرح(کالبد) و محتوا(رفتار) با یکدیگر جستوجو نمود .درنتیجه پژوهش بر روی استفادهکنندگان از یک فضایشهری
میتواند ب ه عنوان منبعی ارزشمند در برنامهریزی ،طراحی و مدیریت فضاهای شهری بهکار گرفته شود .بدینترتیب برای
سنجش میزان پاسخدهی یک فضای شهری ،نخستین گام توجه به رفتارهای جاری در آن و بهرهگیری از انواع روشهای
ی شهری و میزان هماهنگی طرح و محتوا به دست آید.
رفتارنگاری خواهد بود تا تصویری واضح از وضعیت موجود فضا 
مهمترین فضایشهری فراغتی شهرستان مریوان و یکی از جذابترین مقصدهای استان کردستان برای گردشگران ،فضای
فراغتی کنار ه دریاچ ه زریبار است .در این پژوهش فضای یاد شده با انجام رفتارنگاری طی 36روز و در طول فصول بهار،
تابستان و پاییز سال  1394مورد بررسی قرار گرفته است .مقال ه حاضر ضمن مروری کوتاه بر نظریات و روشهای صاحبنظران
در زمین ه رفتارنگاری ،با دستهبندی این روشها و در نظر گرفتن امکانات در دسترس ،انواع روشهای رفتارنگاری همخوان
پیشرو یک تحقیق میدانی با رویکرد توصیفی_تحلیلی است
با شرایط را مورد استفاده قرار داده است .بنابراین پژوهش ِ
که برای سنجش میزان پاسخگویی فضایشهری بیان شده ،به رفتارهای جاری در آن انجام شده است .روش ارزیابی به
صورت مشاهد ه مستقیم و حضور در فضا بوده ،تحلیل دادههای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSو تحلیل دادههای مکانی
با بهرهگیری از نرمافزار  GISصورت گرفته است .نتایج این پژوهش به وضوح ناخرسندی کاربران از وضع موجود محیط
فراغتی کنار ه آب دریاچ ه زریبار را نشان میدهد .نبود فضاهای نشستن با کیفیت و کمبود فضاهای نشستن از لحاظ کمی،
ت زمان سپری شد ه اندک مردم در محیط و عدم وجود شرایط آسایش محیطی برای حمایت از رفتارهای مورد عالقه
مد 
افراد حاضر در محیط ،نمونههایی از نارضایتیهای کاربران نسبت به طرح وضع موجود بوده و نشان از آن دارد که شرایط
خ دهنده نیازهای کاربران نیست.
وضع موجود به شیو ه مناسبی پاس 
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1.1مقدمه
رفتار استفادهکنندگان محیط از آن نظر مهم است که برای خلق
مکانهای صددرصد یعنی مکانهایی که مردم خواهان حضور
ن هستند ،توجهات عملی به نیازهای کاربران با توجه به جز
در آ 
و کل الزم و ضروری است( )Whyte, 1988:24-30و شیو ه استفاده
مردم از یک فضا ،خواستههای آنان را بازتاب مینماید(Whyte,
 .)2013: 106از مهمترین مباحث در زمین ه طراحیشهری ،بررسی
ابعاد سهگان ه فرم ،معنا و عملکرد در فرایند خلق مکان است که
با استفاده از روش رفتارنگاری میتوان دو بعد فرم و عملکرد را
موشکافانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .از دیگرسو چون رساله
ی شهری مـ ــردموار اســت ،همواره
طــراحــی شهری خلق فضاها 
رفتارشناسی کــاربــران در فــضــاهــای شــهــری از اهمیت وی ــژهای
برخوردار بوده است .امروزه طراحی فضاهای شهری سلیقهای و
باب میل طراحانشهری از مهمترین معضالت موجود در طراحی
شهری است؛ موضوعی که طراحی شهری را از خاستگاه آن دور
کرده و به نوعی نقضغرض به وجود آمدن رشت ه طراحی شهری
در جامع ه آ کادمیک و جامع ه حرفهای اســت .نتیج ه ایــن گونه
طراحیها وجود ناهنجاریهای رفتاری در فضاهای شهری است
که به زبان علمیتر آنرا ناهمخوانی رفتار و کالبد مینامند .در این
ت موجود در فضاهای
میان به این دلیلکه از میان سه نوع فعالی 
شهری(ضروری ،اختیاری و اجتماعی) فعالیتهای اختیاری و
اجتماعی در فضاهای شهری فراغتی جریان دارد ،اهمیت کیفیت
ی شهری نقشی کلیدی را در حضورپذیری بودن فضا ایفا کرده
فضا 
و همخوانی طرح و محتوا در فضاهای شهری فراغتی پایه و اساس
حضور مردم در فضا خواهد بود.
محیط کنار ه دریاچ ه زریبار به سبب چشماندازهای طبیعی زیبا
ً
و منحصر به فــرد و حضور پررنگ طبیعت و خصوصا عنصر آب،
بهعنوان اصلیترین فضای فراغتی مردم شهر مریوان ،مهمترین
نقش را در گ ــذران اوق ــات فــراغــت مــردم ایــن شهر ایفا میکند و
مخاطب بسیاری از مــردمــان بومی و گردشگران با خصوصیات
رفتاری متفاوت بوده و مکان اصلی اجرای بسیاری از مراسمات و
جشنوارههای 1با شهرت بینالمللی میباشد .در این پژوهش سعی
بر آن است تا با شناخت الگوهای رفتاری موجود در محیط ،میزان
سازگاری و یا ناسازگاری کالبد با رفتارها سنجیده شود و بر این
اساس پیشنهادهایی برای بازطراحی محیط ارائه گردد.
2.2پیشین ه تحقیق
پژوهشهای رفتار_محیط که از روش رفتارنگاری برای درک تعامل
بین مردم و محیط استفاده میکنند ،دهههاست که مورد استفاده
پژوهشگران قرار گرفته است .تا نیم ه ده ه  1980مطالعات رفتاری
در فضاهای عمومی تنها توسط جامع ه دانشگاهی و تحقیقاتی بود.
اما تا پایان این دهه برای هم ه نمایان گشت که تحلیلها و اصول
 1جشنوارههای بینالمللی تئاتر خیابانی مهر ماه هر سال در شهر
مریوان برگزار میگردد؛ که به همین سبب شهر مریوان لقب پایتخت
تئاتر خیابانی ایران را داراست .محیط دریاچ ه زریبار یکی از اصلیترین
مکانهای اجرای این تئاترهای خیابانی است.

ً
مرتبط با زندگی جمعی و فضای جمعی باید به ابزاری که مستقیما در
شهرسازی 2و در عمل مورد استفاده قرار گیرد ،تبدیل شود(& Gehl
 .)Svarre,2013:3این روش توسط ایتلسون 3در ده ه  1970گسترش
یافت که به ثبت رفتار و چیدمان فضا4میپرداخت(& Golicnik
 .)Ward Thompson,2010پیتر باسلمن 5با همکاری ویلیام وایت
برای تأثیر خرداقلیم بر رفتار افراد ،براساس روش»فضای همگانی_
زندگی همگانی» 6تحقیقات گستردهای را در فضاهای شهری
سانفرانسیسکو انجام داد( .)Bosselmann,1984کوپرمارکوس و
فرانسیس مشاهده رفتار را به عنوان روشی در نظر میگیرند که با آن
محقق در کمترین زمان ،میتواند به اطالعات ارزشمندی از نحوه
استفاد ه مردم از مکان دست یابد و با استفاده از بررسی مکان و
حذف آزمایشها درون محیطهای کنترل شده بسیاری از حدس
و گمانها را از بین برده و بیشتر به قطعیت نزدیکشود .در کار آنها
رفتارنگاری ،تکنیکهای ارزیابی پس از حضور در فضا را نیز در بر
میگرفت(بازطراحی) ،روشهایی که بر رویکردهای سیستماتیک و
واقعیتهای عملکردی فضا و نه مسائل زیباییشناسی آن تأ کید
داشــت .آنها با ایــن موضوع که مسائل زیباییشناسی بر نحوه
استفاده و میزان لذت بردن از فضا تأثیر خواهد گذاشت ،موافق
بودند .اما معتقد بودند که منتقدان زیباییشناسی تنها فرم را در
نظر میگیرند ،حال آنکه روش رفتارنگاری ،شیوهای از ارزیابی است
که تعامل میان مردم و فرم محیط را در نظر میگیرد(Cooper Marcus
 .)and Francis, 1998: 346محققان بسیاری چون وایت،)1980(7
گل )1987(8و ادوارد تیهال )1966(9به ارتباط بین رفتارهای انسان
و کارا کتر مکان پرداختهاند و مهمترین نتایج پژوهشهای خود را
از طریق رفتارنگاری بهدست آوردهاند و از انواع روشها برای ثبت
حرکات مردم استفاده میکنند؛ از فیلم گرفته تا مشاهد ه مستقیم و
ثبت مستمر تصاویر .هدف هم ه این محققان در پژوهشهایشان،
ارائ ه راهنماهای طراحی عملگرا برای خلق محیطهایی پاسخده
بــوده اســت .بــرای نمونه ایشان به جــای روشهــای تجویزی که
بر زیباییشناسی استوار بــود ،روش مشاهد ه کــاربــران فضا را در
پژوهشهایشان مــورد استفاده قــرار دادن ـ ــد(Golicnik & Ward
 .)Thompson,2010فضاهای عمومی به عنوان بخشی از قلمروی
اجتماعی و زندگی شهری ،هنگامی کارآیی و معنای اجتماعی دارند
که پاسخگوی دست ه وسیعی از رفتارها و نیازهای انسانی باشند.
در واقع آنها محیطهایی پاسخدهاند که در برابر رفتارهای انسانی
میتوانند رویکردهای متعددی را اتخاذ نمایند؛ رویکردهایی چون
بهسازی ،جداسازی ،ساختاردهی و سازماندهی ،آسانسازی،
تقویت و در نهایت پاسداشت و تجلیل( .)Lawson, 2001:4ایگان
فیورتافت و همکاران در پژوهشی با بررسی الگوهای رفــتــاری و
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دنبالگشت کودکان با استفاده از GPSو ترکیب آن با میزان ضربان
قلب کــودکــان1و بهرهگیری از نــرمافــزار  ،GISرفتارهای کودکان در
محوطههای دو مدرسه را مورد بررسی قرار دادنــد تا تأثیر عوامل
کالبدی2را بر فعالیتهای بدنی 3کودکان بررسی کنند(Fjørtoft et
ی شهری در ایران
 .)al, 2009در میان صاحبنظران عرص ه طراح 
نیز شاخصترین فردی که تمرکز خود را بر روی تأثیرات محیطی_
رفتاری قــرار داده ،سید حسین بحرینی ،استاد طراحی شهری
دانشگاه تهران اســت .وی در کتاب تحلیل فضاهای شهری به
ارزیابی کمی و کیفی الگوهای رفتاری استفادهکنندگان از خیابان
که از نظر وی عنصر اصلی فرم شهر اســت ،مــیپ ــردازد(Bahreini,
 .)2002بهرامی نیز در رسال ه دکترای خود ،به رفتارنگاری در پارک
استقالل4سنندج پرداخته و میزان پاسخدهی فرم وضع موجود به
رفتارهای مردم و باورهای شکل گرفته در ذهن آنها را مورد سنجش
قــرار داده اس ـ ــت( .)Bahrami, 2012البته پیشین ه پژوهشهای
مبتنی بر رفتارنگاری نشانگر آن است که رفتارنگاری همواره بر ثبت
رفتارهای مشاهده شده در خیابانها ،میادین شهری و در کل
فضاهایی تمرکز دارد که با زندگی روزمر ه مردم سروکار داشته و به
ی شهری فراغتی و نمون ه موردی حال حاضر (لب ه آب) که
فضاها 
بیشترین استفاد ه آنها در روزهای تعطیل و بعدازظهرهای پس از
ساعات اداری بوده ،کمتر پرداخته است.

4
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3رفتار
.3.2
نحو ه انجام یک فعالیت را رفتار میگویند .رفتار انسانی برآیندی از
انگیزهها و نیازهای فرد ،قابلیت محیط ،تصویر ذهنی فرد از دنیای
خــارج ناشی از ادرا ک او و معنایی که ایــن تصویر بــرای او دارد،
میباشد(.)Pakzad, 2010: 48
 .3.3رفتارنگاری
رفتارنگاری5به معنای برداشت محیطی است که در آن فعالیتها
رخ مـیدهــد و شامل هــر دو حــوز ه بــرداشــت کالبدی و برداشت
رفتاری فعالیتها میشود( .)Sallis et al., 1998در این روند نحوه
تعامل فعالیتهای فرد با محیط بسیار مهم است (King et al.,
 .)2002بنابراین رفتارنگاری هم شامل ویژگیهای محیطی و هم
فعالیتهای بدنی خواهد بود(.)Cosco et al, 2010
 .3.4انواع رفتارنگاری
ی را از هم بازشناخت:
ب ه طــور کلی مـیتــوان دو گون ه رفتارنگار 
.1رفــتــارنــگــاری ایــســتــگــاهــی و .2رفــتــارنــگــاری ح ــرک ــت ــی(& Gehl
.)Svarre,2013:21-36
•رفتارنگاری ایستگاهی
این نوع برداشت رفتاری ،شامل ثبت رفتارها در مقطع خاصی از
فضاست و رفتارهای جاری در یک بخش مشخص بر روی نقشه
و در نقط ه وقوع رفتار ،ثبت میگردد .این نوع رفتارنگاری شامل
چهار نوع ثبت رفتار ،قلمروپایی و ثبت آثار ناشی از رفتار(6ردگیری) و
عکسبرداری است .این امر در نهایت تصویر واضحی از الگوی کلی
فعالیتهای ایستا7را به دست میدهد(.)Gehl & Svarre,2013:26
•رفتارنگاری حرکتی
ک جا ایستادن و ثبت حرکت مردم ،رفتارنگار میتواند
عالوه بر ی 
افرادی مشخص را دنبال کرده و حرکت آنها را ب ه طور خاص ثبت
کند که به آن دنبالگشت8میگویند .ایــن شیوه بــرای سنجش
سرعت پیادهروی و ثبت اینکه در چه مکانی،کی و چه فعالیتی
در مسیرحرکت ف ــرد اتــفــاق م ـیافــتــد ،مــنــاســب اسـ ـ ــت(& Gehl
.)Svarre,2013:28
Behavior settings
Looking For Traces
Staying Activities
Tracking

5
6
7
8
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3.3مبانی نظری
3 .3.1فعالیت
به تمامی افعال انسانی که در راستای برآوردن یکی از نیازهای او
انجام میگیرند ،فعالیت گفته میشود .باوجود تنوع زیاد رفتارهای
انسانی ،میتوان آنها را از طریق تشابه در جنب ه فیزیکی آنها یا
اشترا ک برآوردن نیاز ،در بستههای کوچکتری دستهبندی کرد
و به آن نام یک فعالیت خاص داد( .)Pakzad, 2010: 41برونداد
رفتارنگاریهای یان گل نشان از آن دارد که فعالیتهای مردم در
ی همگانی در سه دسته طبقهبندی میشوند که هر یک به
فضاها 
خصیصههایی متفاوت در محیط نیاز دارند؛ فعالیتهای ضروری،
فعالیتهای گزینشی و فعالیتهای اجتماعی .دست ه نخست که
ً
فعالیتهای ضروری را شامل میشوند ،تقریبا حالتی اجباری دارند،
تحت هر شرایطی اتفاق میافتند و وقوع آنها کمترین تأثیرپذیری را
از محیط اطراف دارد .فعالیتهایی مانند رفتن به مدرسه ،خرید
و سایر فعالیتهای عمومی و روزمــره در این دسته جا میگیرند.
ی شهری انجام میشوند را
دست ه دوم از فعالیتهایی که در فضا 
فعالیتهای گزینشی و انتخابی تشکیل میدهند که تنها زمانی
صورت میپذیرند که تمایل به انجام آنها وجود داشته باشد و زمان
و مکان نیز فراهم آورند ه زمین ه مساعد باشند .فعالیتهایی چون
پیادهروی ،نشستن و استراحت در مکانهای جذاب در این دسته
قرار میگیرند .دست ه سوم فعالیتهای اجتماعی هستند که بسته

ی شهری طیف گستردهای از روابط متقابل افراد
به ویژگیهای فضا 
را در بر میگیرند .شرایط خاص فضاها برای ایستادن ،نشستن،
خــوردن ،بازیکردن و  ...هستند که این فعالیتها را تحت تأثیر
خود قرار میدهند .هنگامیکه محیط از کیفیت پایینی برخوردار
باشد ،تنها فعالیتهای ضــروری انجام میپذیرد امــا در محیط
دارای کیفیت باال نهتنها فعالیتهای ضروری انجام میشوند بلکه
به دلیل وجود شرایط بهتر تمایل برای صرف زمان بیشتر برای این
فعالیتها نیز افزایش مییابد( .)Gehl, 1987:9-14به دلیل فراغتی
بــودن نمون ه مــورد بررسی اغلب فعالیتهای جــاری در آن از نوع
گزینشی و اجتماعی خواهند بود.

4 .4شناخت محدود ه مورد مطالعه
ل غربی شهر مریوان و
دریاچه زریبار 1در فاصله دو کیلومتری شما 
در استان کردستان ،در طول جغرافیایی  46درجه و  10دقیقه و
عرض  35درجه و  31دقیقه و ارتفاع هزار و  250متری از سطح دریا

قرار گرفته است .محدود ه مورد مطالعه بخشی از کنار ه آب دریاچ ه
ل حاضر کاربرد تفریحی و فراغتی دارد .این
زریبار است که در حا 
فضا به شکل خطی بوده و بهطول  515متر و مساحت تقریبی12
هزار مترمربع است.
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تصویر شماره  : 1سلسل ه مراتب حوز ه نفوذ تا حوز ه مورد مداخله براساس نقشههای هوایی ،موقعیت شهر مریوان و رشت ه کوههای میراجی نسبت
به دریاچ ه زریبار در تصاویر دیده میشود.

تصویر شماره  :2فرم کلی محیط فراغتی کنار ه آب دریاچ ه زریبار و نمونههایی از رفتارهای جاری در آن.
 Zrêbar 1به زبان کوردی:

 . 5روش
ـشرو نشان خواهد داد ،چگونه با تمرکز بر
در واقــع پژوهش پـیـ ِ
الگوهای رفــتــاری و ارتــبــاط آنها بــا کارا کتر فضای فراغتی کناره
دریاچ ه زریبار ،میتوان میزان پاسخده بودن این فضایشهری را
به رفتارهای کاربران حاضر در آن سنجید .ب ه این منظور به مدت
 36روز برابر با  115/5ساعت حضور در فضایشهری یاد شده و در
طول فصول بهار ،تابستان و پاییز سال  1394رفتارنگاری در انواع
روشهای آن صورت گرفته است ،که از لحاظ مختصات زمان به
شرح جدول شماره  1است.
به دلیل حضور بسیار زیاد کاربران و درنتیجه احتمال وقوع رفتارهای
بیشتر و متنوعتردر فصل تابستان ،میزان برداشتهای این فصل
بیشتر از سایر فصول بوده است .انــواع رفتارنگاری نیز به تفکیک
ساعات و روزهای برداشت در جدول  2نمایش داده شده است.

در برداشت رفتاری اولیه ،به منظور تهی ه جدول ثبت رفتارها ،1به
مدت دو روز در فصل بهار رفتارهای جاری در کل سایت بررسی
شــده و در جــدول یــاد شــده ثبت گــردیــد .گفتنی اســت در طول
برداشتهای سه فصل سال ،این جدول کاملتر شد .نمون ه کامل
آن در جدول  3آمده است:
از مجموع رفتارنگاریهای ایستگاهی در طول سه فصل برداشت،
سه هزار و  531رفتار در کل فضایفراغتی کنار ه آب دریاچ ه زریبار
ثبت گردید و در رفتارنگاری حرکتی نیز  317نفر در قالب  74گروه
مورد دنبالگشت ،قرار گرفتند.
به دلیل حجم زیاد اطالعات از یک طرف و حصول بروندادهای
کــارآمــد و علمی از رفــتــارهــای استفادهکنندگان از محیطهای
شــهــری( )Handy, 1996; Røe, 2000از طــرف دیگر ،میبایست
تا جایی که امکان دارد این دادههــا را به سمت دادههــای کمی

جدول شماره  :1میزان ساعات و تعداد روزهای برداشت به تفکیک فصل.
فصل
بهار
تابستان
پاییز

میزان برداشت
 7ساعت
 85ساعت
 20ساعت

تعداد روز برداشت
 5روز
 23روز
 8روز

جدول شماره  :2میزان ساعات و تعداد روزهای برداشت به تفکیک انواع رفتارنگاری.
نوع برداشت رفتاری

رفتارنگاری ایستگاهی

رفتارنگاری حرکتی

گونهها
ثبت رفتار
برداشت رفتاری اولیه
فیلمبرداری از رفتار
قلمروپایی
ردگیری
دنبالگشت

تعداد
ساعت
33.5
4
4
4
6
64

تعداد روز
16
2
1
2
3
12
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جدول شماره  :3جدول رفتارنگاری ایستگاهی مورد استفاده.

1 Data Collection Form

سوق میدادیم .بدین منظور در این پژوهش برای تحلیل کمی
دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .از دیگر سو نیز چون
در رشتههای مکانمحور همانند طراحیشهری و معماری ،تحلیل
موضعی و شرایط مختصاتی دادهها نیز به انداز ه تحلیلهای کمی
حائز اهمیت است ،برای تحلیل موضعی دادههــا ،برداشتهای
میدانی که به صورت دستی در زمان برداشت ثبت شده بودند ،به
نرم افزار ) GIS (Arc Mapانتقال داده شد.
5 .5یافتهها
5 .5.1یافتههای حاصل از رفتارنگاری ایستگاهی
این بخش از رفتارنگاریها نشان میدهد که بیشترین افراد حاضر
در فضا جوانان( 37درصد کل افــراد) و کودکان( 36درصد افراد)
بودهاند و کهنساالن نیز با سه درصد کل افراد حاضر در فضا ،کمتر
از سایر سنین در فضا حاضر شدهاند ،اما میتوان گفت که از همه
سنین در فضا حضور داشته و فضا پتانسیل جذب هم ه ردههای
سنی را داراست؛ اما وضعیت موجود محیط فراغتی کنار ه دریاچه
زریبار جذابیت کمتری برای ردههای سنی نوجوانان ،بزرگساالن و
ً
خصوصا کهنساالن را داراست که بررسی خواستههای این ردههای

سنی میتواند به عنوان پژوهشی دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
تحلیل نحو ه آمدن به دریاچه نشان میدهد که کنار ه دریاچ ه زریبار
حالوهوایی خانوادگی داشته و  72درصــد از مراجعهکنندگان،
همراه با خانواد ه خود در فضا حضور مییابند و هم از این روست
که کودکان درصــد قابل توجهی از افــراد حاضر در فضا را به خود
اختصاص میدهند .از دیگر سو ،حالوهوای خانوادگی حا کم بر
فضای دریاچ ه زریبار سبب شده است که جز در مواردی معدود،
نسبت زنان به مردان برابر با یک باشد و زنان همیشه در این فضای
شهری حضوری پررنگ داشت ه باشند ،موضوعی که کمتر در سایر
فضاهای شهری ایران دیده میشود.
بعد از خــانــوادههــا ،جمعهای دوستانه نیز کــه اغلب جــوانــان و
نوجوانان هستند ،در محیط دریاچه زریبار حضوری پررنگ دارند.
امــا بهطور کلی بسیار کم دیــده میشد که فــردی به تنهایی در
فضای فراغتی دریاچ ه زریبار حضور یابد و تنها چهار درصد افراد به
تنهایی در فضا حضور مییافتند .بنابراین میتوان گفت که محیط
کنار ه دریاچ ه زریبار برخالف طرح وضع موجود نیازمند فضاهایی
اجتماعپذیر است تا به نیازهای گروههای مراجعهکننده به فضا که
خواستار با همبودن هستند ،پاسخده باشد.
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نمودار شماره  :1درصد حضور ردههای سنی مختلف در محیط به تفکیک.

تصویر شماره  :3نقشه ترکیبی 1حضور افراد از سنین مختلف در محیط دریاچه در فصل بهار با استفاده از (GISبرداشت روزهای 10و  15خرداد.)1394 ،
 1منظور از نقش ه ترکیبی ،همپوشانی نقشههای حاصل از چندین دفعه
رفتارنگاری است.

جدول شماره  :4نحو ه حضور افراد در محیط تفریحی دریاچه زریبار.
نحو ه آمدن

بهار

تابستان

پاییز

جمع

درصد

همراه با خانواده

368

1612

541

2521

%72

همراه با دوستان

195

480

185

860

%24

تنهایی

10

125

15

150

%4

در دستهبندی رفتارها ،رفتارنگاریها نشان میدهد که در کل 20
نوع رفتار در این محیط فراغتی جریان دارد .جدول شماره  5این
رفتارها را به تفکیک انواع و درصد وقوع نشان میدهد .درصدها
بیانگر آن اســت که ب ه ترتیب منظر گفتوگو 1یا همان گـپزدن،
تماشا کــردن مــردم ،عکاسی و تماشا کــردن منظره محبوبترین
رفتارها در محیط دریاچ ه زریبار هستند.
اما محیط کالبدی وضع موجود به هیچکدام از رفتارهای مورد
عالق ه مــردم بــه طــور مناسب پــاسـخده نیست ،موضوعی کــه در
رفتارنگاری حرکتی هم بدان اشاره خواهد شد .فضای وضع موجود
نه دارای فضای جمعی مناسبی برای پاسخگویی به گفتوگوی
کاربران و نه دارای فضاهای نشستن مناسب و کافی برای نشستن
افراد برای تماشا کردن مردم و منظره است .ویلیام وایت با بررسی
فضاهای شهری موفق نتیجهگیری میکند که  10درصد مساحت
این فضاها به فضاهای نشستن تخصیص داده میشود(Whyte,
 .)2013:61این در حالی است که مساحت محیط کنار ه آب دریاچه
زریبار بالغ بر  12هزار متر مربع بوده اما مساحت فضاهای نشستن
آن  307مترمربع است ،یعنی  2.6درصد مساحت فضا برای فضای

نشستن در نظر گرفته شده است که با معادالت فضاهای شهری
موفق بسیار فاصله دارد .نکت ه قابل توجه در آمارهای مرتبط با
رفتارها این است که مردم بیشتر از آنکه به مناظر زیبای اطراف
دریاچه نظر انــدازنــد ،دیگر مــردم حاضر در فضا را نگاه میکنند،
به بیان دیگر جذابیت تماشا کردن دیگر مردم بیش از جذابیت
تماشا کردن مناظر زیبای اطراف بوده است .از لحاظ روانشناسی
نیز این موضوع ثابت شده است که یکی از راههای برآورده شدن
مقبولیت اجتماعی ،نیاز به دیــدن و دیــده شدن اس ــت(& Gehl
 .)Svarre,2013:91بنابراین فضاهای نشستن در محیط کنار ه آب
میبایست در مجاور فضاهای رفتوآمد بــوده تا پاسخگوی این
ً
عالق ه مــردم باشد که فضاهای نشستن وضع موجود تقریبا این
چنین شرایطی را دارند ،اما همانگونه که بیان شد از لحاظ کمی و
مساحت ،فضای نشستن با کمبود روبهروست.
 . 5.1.1تحلیل حالت بدنی
در این بخش از رفتارنگاری ایستگاهی به نحو ه توقف کاربران در
محیط فراغتی دریاچ ه زریبار در حــاالت مختلف بدنی پرداخته

جدول شماره  :5درصد رفتارهای جاری در محیط فراغتی دریاچ ه زریبار.
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تصویر شماره  :4رفتارهای جاری در بخش میانی محیط دریاچ ه زریبار ،در فصل پاییز( ،برداشت روز جمعه )1394/8/1
1 Talkscape

ت زمان
خواهد شد .شیو ه توقف در فضا به طور مستقیم بر مد 
سپری شــده در فضا تأثیر م ـیگــذارد .ایــن بــدان دلیل مهم تلقی
م ـیشــود کــه تــوقـفهــای طــوالنـیتــر بــه معنای ســرزنــدگــی بیشتر
شهرهاست( )Gehl, 2013: 143و هرچه مردم را به بیشتر ماندن در
فضایشهری ترغیب کنیم ،بیشتر به هدف خلق فضاهای شهری
ک خواهیم شد .این تحلیل به مناسب بودن و یا
سرزندهتر نزدی 
نبودن مبلمانها بسیار مرتبط خواهد بود و میتواند ب ه عنوان
معیاری در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد .فضاهای نشستن و
نشیمنهای راحــت ،انعطافپذیر و ایمن مهمترین پیششرط
ی شهری و از اصول اساسی برای تشویق به حضور
موفقیت فضا 
بیشتر در فضاست( .)Whyte, 2013: 45-50توقف در فضای مورد
بررسی را میتوان به سه گون ه نشستن اولیه ،نشستن ثانویه و
ایستادن تقسیمبندی نمود.
ً
بیش از نیمی از مردم خصوصا در زمانهای گرما و سرمای شدید
به صورت ایستاده در فضا توقف میکردند .دلیل اصلی آن نامناسب
بودن فضاهای نشستن بهخصوص نشیمنهای اولیه بود که در
مقابل گرما و سرما عایق نبوده و از جنس فلز بودند ،نشیمنهای
ثانویه نیز که بهصورت لبههای تعریف کنند ه فضا و از جنس سنگ
هستند ،عایقهای خوبی برای گرما و سرما محسوب نمیشوند
اما در قیاس با جنس فلزی ،نشیمنهای اولیه بهتر عمل میکنند.
همانطور که بیان شد 72 ،درصد افراد به صورت خانوادگی و بیش
از  24درصد ب ه صورت جمعهای دوستانه در محیط فراغتی دریاچه
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چ مبلمان یا فضای اجتماعپذیری در
زریبار حضور مییابند ،اما هی 
فضاطراحینشدهوتمامیلبههاومبلمانهابهنوعیاجتماعگریزند.
جمعهای بیش از چهار نفر ،تمایلی به نشستن بر فضاهای نشستن
اولیه نشان نمیدهند و در صــورت نشستن بر لبهها و فضاهای
نشستن ثانویه ،بهزحمت میتوانند با یکدیگر به تعامل بپردازند.
ّ
اینکه در کـ ِـل فضا بیش از نیمی از حاضران ،ایستادن را به انواع
ً
نشستن(و خصوصا نشستن اولیه) ترجیح میدهند ،گواهی بر این
موضوع است که فضاهای نشستن موجود در محیط کنار ه دریاچه
ً
زریبار موفق نبودهاند؛ این در حالیاست که ایستادن عموما یک
فعالیت کوتاهمدت است و مدت زمانی که فرد میتواند بهراحتی
بایستد ،محدود است(.)Gehl, 2013: 135
ً
بنابراین نامناسب بودن فضاهای نشستن مستقیما بر مدتزمان
سپری شده در فضاهای شهری تأثیرگذار خواهد بــود؛ موضوعی
که حاصلاش در رفتارنگاری حرکتی بیشتر محسوس خواهد شد.
نکت ه مهم دیگری که در رفتارنگاری ایستگاهی دیده شد ،وجود
همبستگی شدید بین تعداد افراد نشسته و رفتارهای فعال جاری
در محیط است .رفتارهای فعال نقش یک نمایش برای کسانی که
رفتار غیرفعال دارند را داراست .مردم بیشتر مکانی را برای نشستن
انتخاب میکنند که رفتارهایی همانند قــدمزدن ،دویدن و سایر
رفتارهای فعال در مجاور آن در جریان باشد؛ زیرا این نوع رفتارها
برای تماشا کردن جذاب هستند .بهنوعی میتوان گفت رفتارهای
فعال نقش مکمل را برای رفتارهای غیرفعال بازی میکنند.

جدول شماره  :6حالت بدنی افراد برداشت شده در طول کلی ه رفتارنگاریها.
حالت بدنی

فصل بهار

نشستن اولیه
نشستن ثانویه
ایستادن

28
282
261

فصل
تابستان
130
678
1409

فصل
پاییز
56
335
353

درصد افراد
%6
%37
%57

رفتارنگاری رهیافتی برای ارزیابی میزان پاسخدهی فضاهای شهری

تصویر شماره  :5نقش ه حالت بدنی افراد در رفتارنگاریهای فصل تابستان و در بخش غربی محیط فراغتی دریاچ ه زریبار ،با استفاده از . GIS

 . 5.1.2قلمروپایی
با توجه به اینکه بیش از  72درصــد مراجعهکنندگان به محیط
به صورت خانوادگی بوده و دریاچه دارای حالوهوای خانوادگی
قلمروپایی خانوادهها
میباشد ،در طول برداشتهای رفتاری،
ِ
الزامی به نظر میرسید؛ منظور از این نوع قلمروپایی ،برداشت و
تحلیل فاصلهای است که خانوادهها در حین توقف و ماندن در فضا
از یکدیگر ایجاد میکردند تا نوعی حریم و آسایش روانی را برای خود
فراهم آرند .برای این منظور نحو ه استقرار نزدیک به  70خانواده در
فضا مورد مداقه قرار گرفت که به تفکیک در جدول  7آمده است:
نتایج حاصل از قلمروپایی خانوادههای حاضر در محیط فراغتی
دریاچ ه زریبار نشان میدهد که اغلب خانوادههای دارای جمعیت
ً
مشابه با هم ،با فاصلهای تقریبا ثابت از همدیگر مستقر میشوند،
از طرف دیگر هم مشاهدات نشان میدهد خانوادههای پرجمعیت
نقشی تکیهگاهی را در فضا ایفا میکنند و همواره تأثیر مثبتی بر فضا
ش روانی را برای سایر خانوادههای مستقر در
گذاشته و نوعی آرام 
فضا به ارمغان میآورند؛ پژوهشهای پیشین نیز این موضوع را
تأیید میکنند( ،)Golicnik & Ward Thompson, 2010بههمین
دلیل خانوادهها بهصورت عام متمایلاند که در مجاور آنها مستقر
شوند .اما این مجاورت بسته به جمعیت خانوادهها نیز متفاوت
است .ب ه طورکلی از لحاظ جمعیتی ،سه نوع ارتباط بین خانوادهها
وجود داشت:

•پرجمعیت _ پرجمعیت
کمترین فاصل ه مشاهده شده بین خانوادهها در این نوع ارتباط
دیده میشد ،به گونهای که اغلب خانوادههای  10نفره و بیشتر،
فاصل ه حدودی  1تا  2متری با هم داشتند ،مگر اینکه موانعی بین
آنها وجود داشته باشد .این فاصله به فراخور تقلیل تعداد اعضای
خانوار افزایش یافته که البته این فاصله گرفتن نیز آستانهای داشت
و بیش از آن ادامه نمییافت.
•پر جمعیت _ کم جمعیت
م جمعیت سعی داشتند کــه در مجاور
هــمــواره خــانــوادههــای کـ 
خانوادههای پر جمعیت مستقر گردند ،گویی این مجاورت ،نوعی
حس آرامش روانی را به ایشان القا میکرد ،اما میزان نزدیکی آنها
به خــانــوادههــای پر جمعیت کمتر از ارتباط نــوع نخست بــوده و
فاصلهای بین  6-4متر با خانوادههای پر جمعیت داشتند.
•کمجمعیت _ کمجمعیت
ایــن نــوع ارتباط تحتتأثیر وجــود یا عــدم وجــود خانوادههای پر
جمعیت در مجاور دو خــانــواد ه کم جمعیت بــود ،در اوقــاتــی که
دو خانواد ه کم جمعیت در مجاور یک خانواد ه پر جمعیت قرار
میگرفتند ،اغلب فاصل ه کمی از یکدیگر داشتند و ایــن فاصله
مابین 6-3متر بوده است اما در غیاب خانواد ه پر جمعیت اغلب
این فاصله افزایش و به  8-6متر میرسید.

جدول شماره  :7جمعیت و تعداد خانوادههای مورد بررسی برای قلمروپایی در کنارهتفریحی دریاچ ه زریبار.
جمعیت خانواد ه
خانواد ه  5-2نفره
خانواد ه  9-6نفره
خانواد ه  10نفره و بیشتر

تعداد خانواده
 27خانواده
 32خانواده
 10خانواده
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تصویر شماره  :6قلمروپایی خانوادهها در محیط فراغتی در بخش شرقی محیط فراغتی دریاچ ه زریبار .
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 .5.2تحلیل رفتارنگاری حرکتی(دنبالگشت)
ن طور که در جدول شماره  2اشاره شد 12 ،روز از کل روزهای
هما 
بــرداشــت که شامل  64ساعت بــرداشــت میشد ،به رفتارنگاری
حرکتی اختصاص داده شد .رفتارنگاری حرکتی شامل  74گروه بوده
که مورد دنبالگشت قرار گرفتند .برای درک بهتر رفتارهای افراد
مورد بررسی ،تمامی دنبالگشتهای انجام شده ،همراه با ترسیم
حرکت افراد به صورت خط بر روی نقش ه بوده است .دنبالگشت
در محیط دریاچه از ساعت شش صبح (زمان شروع فعالیتها) تا
ساعت سه نیمهشب (زمان پایان یافتن فعالیتها) را شامل شده
که رفتارها ،مسیر حرکتی و مدت زمــان سپری شده در فضا را در
ساعتهای مختلف شبانهروز و در روزهــای مختلف هفته ثبت و
مورد بررسی قرارداده است.
 74گروه بررسی شده شامل  317نفر( 169مرد 148 ،زن) بوده و به
این شرح است:
ت حضور در فضا بــرابــر با
بــراســاس دنبالگشتها ،میانگین مــد 
 38/34دقیقه بود که با توجه به اینکه فضای مورد بررسی یک
ً
فضای شهری فراغتی و خصوصا اوقات فراغت هفتگی است ،زمانی
بسیار اندک است .اهمیت ماندن بیشتر مردم در فضا زمانی دو
چندان میشود که همگی طراحانشهری معاصر معتقدند ،این
مردم هستند که مکانها را میآفرینند و به آنها بار معنایی و ارزشی
میبخشند( .)Carmona et al, 2009: 209مدت زمان صرف شده
در هر محیط میتواند نمایانگر کیفیت آن محیط ب ــوده(& Gehl
 )Svarre,2013:19و در نتیجه نشانگر مــردموار بودن و محبوبیت

آن محیط باشد .مدت زمان حضور اندک و تقریبی  39دقیقهای
افراد در محیط ،نشان از مردموار نبودن و یکنواخت بودن محیط
مورد بررسی دارد .دنبالگشتها نشان میدهند که دو عامل بر
توقف بیشتر در فضاهای شهری تأثیرگذارند :یکی وجود فضاهای
نشستن در محیط و دیگری وجود فرصت مشاهدهکردن مردم؛
به گونهای که در دنبالگشتها ،بیشترین زمــانهــای توقف در
مکانهایی که واجد هر دو شرایط بیان شده بودند ،ثبت گردید.
2

 .5.3تحلیل ردگیری
فعالیتهای انسانی به صورت غیرمستقیم و با استفاده از آثاری
که در محیط به جا گذاشته میشود نیز قابل مشاهده هستند .در
این شیوه فرد برداشت کننده احتیاج به حواسی حساس همانند
یک کارگاه دارد و میباید بهدنبال آثاری از فعالیتها3بدون حضور
کاربران فضا باشد( .)Gehl & Svarre,2013:30سه روز ردگیری ،دو
روز در فصل تابستان(چهارشنبه  94/5/28و جمعه  )94/6/20و
یک روز در فصل پاییز(شنبه  )94/8/2انجام شد .ثبت آثار رفتار
در دو مورد تابستان در ساعت  7 -5صبح انجام شد ،اما در فصل
پاییز در ساعت  2 -12نیمه شب صورت گرفت ،یعنی در زمانهایی
که فضا خالی از افــراد بــوده و از طرف دیگر هنوز توسط پا کبانان
شهرداری تمیز نشده بود.
نتایج ثبت آثار رفتار یا ردگیری رفتار در فصل بهار ،تابستان و فصل
پاییز مشابه بود و تنها از لحاظ شدت آثار به جای مانده ،اختالف
ً
داشتند .آثــار رفتاری در فصل بهار و خصوصا تابستان به دلیل
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تصویر شماره  :7همپوشانی مسیرهای حرکتی مردم در شهریور ماه(برداشتهای روز.)94/6/18
جدول شماره  :8افراد برداشت حرکتی به تفکیک سن و جنس.

1 Tracking

2 Looking For Traces
3 trail

تصویر شماره  :8ردگیری آثار رفتار در"بخششرقی"محوط ه دریاچه زریبار در فصل تابستان.

حضور بیشتر مردم در مقایسه با فصل پاییز ،فراوانتر دیده میشد.
ً
اما از لحاظ مکانی تقریبا تمامی آثار رفتار در هر سه بخش دریاچه در
دو فصل مشابه بود و اغلب در کنار لبهها دیده میشد.
با توجه به مــدت زمــان سپری شــده توسط افــراد در بخشهای
ی شهری مورد بررسی که در دنبالگشتها 1ثبت شده
مختلف فضا 
است ،مشخص میشود که آثار ناشی از رفتار بیشتر از آنکه با تعداد
افراد حاضر در فضا ارتباط داشته باشد ،با مدتزمان سپری در فضا
ارتباط دارد .بیشترین اوقات سپری شده در کنار لبهها و فضاهای
نشستن بوده و به همانصورت بیشترین آثار ب ه جا مانده از رفتارها
همانند زبالههای بهجا مانده از افراد و یا خوابیده شده چمنها نیز
در این مکانها دیده شده است .در حالی که بیشتر افراد نشستن
بر روی نشیمنگاهها را انتخاب نمیکنند.

1

2

Tracking

Inclusion
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 . 6بحث و نتیجهگیری
توجه به شرایط محیطی حال حاضر ،محیط فراغتی دریاچ ه زریبار
و تنوع در استفادهکنندگان آن ،لزوم توجه به رفتارهای هر کاربر و هر
گروه و تطابق محیط کالبدی با رفتارهای آنان را به امری ضروری
بدل ساخته است .در این پژوهش جمعآوری دادهها دربار ه رفتار
کاربران به عنوان سنگبنای سنجش میزان پاسخدهی محیط
فراغتی کنار ه آب دریاچ ه زریبار به رفتارهای استفادهکنندگان از این
فضایشهری ،بهکار بسته شد .ا گر چه در بسیاری از پژوهشهای
خارجی این روند در تحلیل فضاهایشهری انجام شده است اما
استفاده از انواع رفتارنگاریها (رفتارنگاری ایستگاهی ،ردگیری،
ردیابی و قلمروپایی) در طول سه فصل از سال در هیچ پژوهش
مکتوبی (چه داخلی و چه خارجی) یافت نشد؛ از دیگرسو ترکیب
برونداد آنها با همدیگر ،تحلیل کمی دادهها با استفاده از SPSS
و تحلیل موضعی ایــن بــروندادهــا با بهرهگیری از  GISکه برای
نخستین بــار در یکی از فضاهای شهری ای ــران(و شاید حتی در
جهان) انجام شده همانند قطعات پازلی که در کنار هم سبب

حل یک معما شوند ،سبب گردید که نتایجی واضح از نحو ه رفتار
مــردم در محیط ،ترکیب سنی و جنسیتی ،نحو ه حضور در فضا
و مدت زمان سپری شده در این محیط فراغتی حصول گردد ،تا
با استطاعت از این اطالعات ،امیال افراد استفادهکننده از محیط
را تبیین و در بازطراحی و ارائ ه معیارها و راهنمای طراحی فضای
شهری فراغتی ،به عنوان اصل قرار داد .رویکرد مورد استفاده در
ی شهری همانند
این پژوهش و کاربست آن در چارچوب یک فضا 
محیط فراغتی دریاچ ه زریبار میتواند تعمیم داده شده و برای
ارزیابی میزان پاسخدهی هر فضایشهری دیگری به کار برده شود.
رفتارنگاری در فصلها ،روزهای مختلف هفته و در اوقات مختلف
روز انجام شد تا انــواع استفاد ه کاربران از محیط مشخص گردد،
موضوعی که در سایر پژوهشهای مشابه دیده نشد(& Golicnik
Ward Thompson,2010, Fjørtoft et al, 2009, Ward Thompson
 .)et al, 2016تنوع استفادهها از محیط فراغتی دریاچ ه زریبار با
استفاده از رفتارنگاری مشخص شد؛ محیطی که در صبح روزهای
تابستان برای ورزشکردن استفاده میشود و در ساعات بعدازظهر
پاییز مکانی بسیار مناسب برای محاوره و گفتوگو است .بنابراین
میبایست در ارائ ه راهنمای طراحی تمامی کاربردهای فضا البته با
در نظر داشتن کاربرد فراغتی آن در نظر گرفته شود.
رفتارنگاریها نشان میدهد که بیش از  73درصد افراد حاضر در
فضا را کودکان و جوانان تشکیل میدهند .بنابراین طراحی محیط
مناسب رفتارهای مورد عالق ه این دو گروه سنی دقت بیشتری را
میطلبد؛ البته اصل همهشمولی2فضا ،کیفیتی که فضای وضع
موجود کنار ه آب دریاچ ه زریبار حائز آن است را نباید هیچگاه نادیده
گرفت و توجه به این دو رد ه سنی ،باید همراه با رفع نیازهای سایر
سنین باشد .از مهمترین ویژگیهای حال حاضر محیط فراغتی
دریاچ ه زریبار این است که همواره نسبت زنان به مردان نزدیک به
یک بوده و زنان همواره جزئی جداییناپذیر از زندگی عمومی این
محیط هستند .این موضوع بیشتر نتیج ه حسوحال خانوادگی
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حا کم بر این محیط فراغتی است .بنابراین برای حفظ این نسبت
در فضا ،باید بیشتر معیارهای کیفی محیط مورد توجه قرار گیرد.
ردگیری رفتارها که به نوعی مدتزمان سپری شد ه ثبت شده در
رفتارنگاری حرکتی را تأیید میکند نیز نشان میدهد که بیشترین
آثــار رفتاری مــردم نه در شلوغترین مکانها بلکه در مکانهایی
قرار دارد که بیشترین مدت زمان را سپری میکنند .این توصیف،
یعنی تماشا کــردن مــردم همانند تماشا کــردن فیلم در سینما
بــرای افــراد نشسته در فضا ،جــذاب بــوده و آنها را در محیط نگه
مـیدارد ،مردمی که در حین تماشا کردن به خوردن و آشامیدن
نیز مشغول هستند ،در نتیجه آثار رفتاری از آنها به جا خواهد ماند.
رفتارنگاریهای ایستگاهی به عنوان حلق ه اتصالی بین ردگیری
رفتارها و دنبالگشت 1افــراد ،به طور کامل دلیل هر رفتار را در هر
مکان براساس قابلیتهای محیطی نشان میدهد .در رفتارنگاری
ایستگاهی نشان داده شد که ب ه طور کلی  20نوع رفتار در محیط
فراغتی دریــاچـ ه زریــبــار جریان دارد؛ بیشترین رفتار دیــده شده
گفتوگو با هم بود ،یعنی یک منظر گفتوگوی بسیار قوی در این
ی شهری وجود دارد .منظر گفتوگو در بیشتر موارد زمانی که
فضا 
افراد نشستهاند و به تماشا کردن مردم و منظره مشغول هستند،
شکل میگیرد .به همین دلیل تماشا کردن مردم و منظره نیز از
محبوبیت بسیاری برخوردار هستند .در رفتارنگاریهای ایستگاهی
شرح داده شد که از یک طرف نحو ه توقف در فضایشهری همواره
ً
ت زمان سپری شده در آن تأثیرگذار بوده و معموال مردم در
بر مد 
ی شهری میمانند و از
حالت ایستاده مدتزمان کمتری در فضا 
طرف دیگر نیز گفته شد که فضاهای مناسب و کافی برای نشستن
افراد در محیط وجود ندارد که مدت زمان ثبت شد ه حضور افراد
در رفتارنگاری حرکتی نیز این حضور اندک در محیط را نشان داد.
بنابراین میبایست بر مساحت فضاهای نشستن در محیط افزوده
شود و این فضاهای نشستن همانند اغلب فضاهای نشستن وضع
موجود باید در مجاور مسیرهای رفتوآمد مردم قرار گیرد تا به شیوه
مناسبتری به نیاز دیدن و دیدهشدن توسط دیگران برای هر فرد
پاسخده باشد .نتایج قلمروپایی نیز نشان میدهد که در صورت
طراحی فضاهای جمعی میبایست رابطهای منطقی میان ظرفیت
این نوع فضاها با فاصله از فضای جمعی دیگر ایجاد کرد و عالوه بر
مسائل کالبدی به آرامش روانی موجود در محیط نیز توجه نشان
داد .در قلمروپایی دیده شد که توقف خانوادههای با جمعیت زیاد
نوعی آرامش روانی را برای سایر خانوادهها ب ه همراه دارد و آنان را
نیز به توقف و ماندن بیشتر در محیط ترغیب میکند ،بنابراین در
نظر گرفتن فضاهای جمعی بیش از  10نفر در بخشهای مختلف
محیط فراغتی ،برای تشویق به ماندن بیشتر این خانوادهها به
نوعی ،الزامی است.
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