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فــصـــــلــنـــــامـــــه
 علمی-پژوهشی

 شماره یازدهم

ارزیابی تأثیر مؤلفه های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در پارک های 
شهری

مطالعه موردی: پارک مردم همدان

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایران امین لطیفی1 - دانش آموخته  
حسن سجادزاده-  استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Amin.Latifi@yahoo.com :1 نویسنده مسئول مقاله

چکیده:
پارک های شهری به عنوان بخشی از فضاهای عمومی در شهرها، نقش مهمی در رفع نیازهای انسانی ایفا می کنند. بسیاری 
کنار نقش  از نظریه پردازان شهری پارک های شهری را به عنوان یکی از اجزای اصلی یک سیستم شهری می دانند، زیرا در 
کارکردی خود باعث افزایش اجتماع پذیری در فضاهای شهری می شوند. بنابراین به منظور پویایی بیشتر این فضاها و برای 
کرد و آنها را مورد بررسی قرار داد. از آنجایی  برآورده ساختن نیازهای مردم، باید به رفتارهای شکل دهنده  این فضاها توجه 
کیفیات محیطی متناسب با قلمروهای رفتاری،  کاربران با  کارایی اغلب پارک های شهری در نتیجه  عدم انطباق نیازهای  که 
در سطح پایینی می باشد، لزوم توجه به برنامه  اصولی و مبتنی بر رفتار استفاده کنندگان در اینگونه فضاها، ضروری می نماید. 
پارک مردم در شهر همدان به عنوان نمونه  مطالعاتی این پژوهش انتخاب شده است. هدف از این مطالعه، شناسایی و 
کاربران در قالب نیازها و کیفیت های محیطی در پارک های شهری است. پژوهش حاضر،  ارزیابی محرک ها و الگوهای رفتاری 
که، الگوها و قلمروهای  یک تحقیق میدانی با رویکرد توصیفی _ تحلیلی است و به دنبال پاسخ به این سئوال اساسی است 
رفتاری چه تأثیری در ارتقای کیفیت محیطی در پارک های شهری دارند؟ در این پژوهش برای تدوین چارچوب نظری، ابتدا 
با استفاده از روش اسنادی، ادبیات و مبانی نظری موضوع به تفصیل بیان شده و سپس با تحلیل رویکردهای موجود با 
کید بر الگوهای رفتاری، سعی در استدالل منطقی مباحث و در نتیجه تدوین چارچوب مفهومی برای پژوهش شده است.  تأ
گرفته شده در فضا  کیفی فضای شهری مورد مطالعه و بررسی چگونگی رفتارهای شکل  برای این منظور، عالوه بر تحلیل 
کّمی شاخص ها با استفاده از طراحی پرسشنامه و نقشه های  به سبب وجود ویژگی های فضایی موجود در آن، به تحلیل 
رفتاری بر اساس حجم نمونه و تبدیل یافته های کیفی به مؤلفه های کّمی از طریق نرم افزارSSPS  پرداخته شده است. نتایج 
این پژوهش نشان می دهد از سویی نیازهای انسانی نتیجه  تأثیر رفتار بر فضا و محیط است و قابلیت محیط، زمینه ساز 
کیفیت محیطی و تأثیر مؤلفه های آن بر قلمروها و الگوهای رفتاری در پارک های  انجام رفتارهاست و از سویی دیگر، ارتقای 

کیفی نیز در ارتباط است. کّمی و تکنیکی نبوده، بلکه با مفاهیم  شهری صرفًا مفهومی 

کیفیت محیطی، الگوهای رفتاری، پارک های شهری، پارک مردم همدان. واژگان کلیدی:  

تاریخ دریافت: 1393/05/26
تاریخ پذیرش: 1394/01/16
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره یازدهم

1. مقدمه 
مفهوم  عــمــومــی،  فــضــاهــای  ــا  ب ــاط  ــب ارت در  مهم  مباحث  از  یکی 
شهری  فضاهای  در  رفتارشناسی  آن  دنبال  به  و  انسان شناختی 
از  یکی  اجتماعی  تــعــامــالت  کــاهــش  و  انــزوا طــلــبــی  ــروزه  ــ اســـت. ام
را  شهرها  کنان  سا اجتماعی  زندگی  که  است  مشکالتی  مهمترین 
نیاز مردم به مکان هایی برای تعامالت  از این رو،  تهدید می کند، 
از ملزومات زندگی شهری  روانی به یکی  نیازهای  اجتماعی و رفع 
تبدیل شده است. با توجه به اینکه فضاهای عمومی در شهرها، 
کمتر توانسته اند  کانون بیشترین ناهنجاری های رفتاری هستند و 
زمینه های مناسب را برای سازماندهی نیازها و الگوهای هنجاری 
کارآمد  راهبرد  آورند، طراحی یک  و رفتاری مخاطبان خود فراهم 
مدیریت رفتار، از جمله مهمترین نیازهای برنامه ریزی و مدیریت 
از  بخشی  شهری  ــارک هــای  پ فضاهاست.  اینگونه  بـــرای  شهری 
فضاهای عمومی و به طور خاص بخشی از فضاهای سبز عمومی اند 
بازدهی  که  هستند  فضاهایی  عمومی،  سبز  فضاهای  اســاســًا  و 
اوقــات فــراغــت،  گـــذران  در  آنها  از  مــردم  عموم  و  دارنـــد  اجتماعی 
گردهمایی های اجتماعی و نظایر  تفریح و مصاحبت با دوستان و 
دارا  بر  عــالوه  پــارک هــا  که  گفت  مــی تــوان  می کنند،  استفاده  اینها 
مستقیم  ارتباط  در  زیست محیطی،  و  تفریحی  جنبه های  بــودن 
می توانند  و  بــوده  فضا  در  کــاربــران  رفتار  نــوع  و  استفاده  الگوی  با 
مکان شکل گیری تعامالت اجتماعی و عرصه ای برای سازماندهی 
درباره   نظریه پردازان  عقیده   به  توجه  با  باشند.  رفتاری  الگوهای 
در   انسانی،  تعامالت  بــرای  فضاهایی  عنوان  به  عمومی  فضاهای 
فعالیت هایش  و  انسان  بــرای  ظرفی  عنوان  به  شهر  که  می یابیم 

محسوب می شود. 
شهر همدان به دلیل سابقه  تاریخی و فرهنگی خود در زمره شهرهای 
با توان بالقوه در زمینه  فضاهای عمومی از جمله پارک های شهری 
کانون  پــارک شهر همدان،  بزرگترین  پــارک مــردم به عنوان  اســت. 
حضور بسیاری از شهروندان و مسافران با فرهنگ ها و خصوصیات 
آن  در  گونی  گونا رفتارهای  بابت  ایــن  از  و  اســت  مختلف  رفتاری 
مشاهده می شود. با توجه به اهمیت ُبعد رفتاری فضا، این پژوهش 
کاربران در پارک  الگوهای رفتاری  بر اساس شناخت  تا  سعی دارد 
محیطی  کیفیت  ارتقای  منظور  به  برنامه ریزی  به  نسبت  مــردم، 
مطالعات  طریق  از  تعاملی  فضاهای  و تقویت  شهری  پــارک هــای 
رفتاری در محیط به معیارهای اساسی دست یابد و بر این اساس 
پیشنهاد و نتیجه گیری نماید. در پژوهش حاضر دو فرضیه مطرح 
در  محیطی  کیفیت  ابعاد  می رسد  نظر  به  اینکه  نخست  اســت؛ 
ارتقای الگوهای رفتاری در پارک های شهری مؤثر است و دوم اینکه 
الگوهای  بر  مؤثر  محیطی  کیفیت  شاخص های  تأثیر  میزان  بین 
رفتاری در پارک های شهری به لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی 
)جنس، سن و میزان تحصیالت( تفاوت وجود دارد. در ادامه به 

تحلیل این فرضیات خواهیم پرداخت.

2. پیشینه  تحقیق
فضاهای  کیفیت  ارتقای  زمینه   در  زیــادی  کنون پژوهش های  تا 
که مهمترین مکان رویداد تعامالت اجتماعی و سرچشمه   شهری 

محیطی  تأثیرات  بر  کید  تأ با  هستند،  شهرها  پویایی  و  سرزندگی 
به نظر  کشور انجام شــده اســت.  از  ج  _ رفــتــاری، در داخــل و خــار
که تا پیش از جنگ جهانی دوم، تحقیقات علوم رفتاری  می رسد 
تأثیر چندانی بر طراحی شهری، معماری و نظریه های مرتبط با آن 
نداشته است. در حوزه  تجربیات جهانی، از صاحب نظران مطرحی 
که به بررسی تأثیرات روانی _ ذهنی فضاهای شهری بر رفتار مردم 
 _ محیطی  تأثیرات  با  رابطه  در  همچنین  و  داده انـــد  نشان  توجه 
کوین لینچ، اروین  رفتاری به ارائه  نظریاتی پرداخته اند، می توان به 
وایت،  ویلیام  راپاپورت،  آموس  آلتمن،  ارویــن  بارکر،  راجر  گافمن، 
و  گهل  یان  مور،  و  هولویل  التمنت،  پاسینی،  رومــدی  هابرماس، 
کرد. از میان صاحب نظران ایرانی، شاخص ترین  جان لنگ اشاره 
که تمرکز خود را بر روی تأثیرات محیطی _ رفتاری قرار داده،  فردی 
به  شهری  فضاهای  تحلیل  کتاب  در  او  اســت.  بحرینی  حسین 
کیفی الگوهای رفتاری استفاده کنندگان از خیابان  کّمی و  ارزیابی 
که از نظر وی عنصر اصلی فرم شهر است، می پردازد. بهناز امین زاده 
نیز در پزوهشی با عنوان " طراحی و الگوهای رفتاری پیشنهادی 
برای بهسازی پارک های شهری« سازگاری و انعطاف پذیری مکان 
رفتاری را از طریق سلسله مراتب نیازهای انسان مورد مطالعه قرار 
داده است. در پژوهشی دیگر حسن علی لقایی و همکارانش، پارک 
شهر در محله  سنگلج تهران را به عنوان نمونه  مورد مطالعه از دیدگاه 
کولوژیکی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده اند. در  کیفیت ا بهبود 
که با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی در دو حوزه   این پژوهش 
کلیه   شناخت  اســت،  شــده  انجام  اطالعات  تحلیل  و  جــمــع آوری 
الیه های فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی و زیبایی شناسی 
کولوژیکی و اجتماعی  کارکرد ا گرفته و برای بهبود  مورد بررسی قرار 
پارک، مطالعه در حوزه  الگوهای رفتاری استفاده کنندگان از پارک 
طریق  از  گرفته  صــورت  تحلیل های  بر  بنا   و  گرفته  انجام  نیز  شهر 
به  اقــدام  موجود،  نارسایی های  رفع  منظور  به  و   SWOT جــدول 
منظور  به  پــارک  فضای  مناسب  سازی  بــرای  پیشنهادهایی  طرح 
مؤلفه های  به   )1( جــدول  در  اســت.  شــده  گــروه هــا  تمام  استفاده  
اشاره  زمینه  این  در  پژوهشگران  و  نظریات صاحب نظران  کلیدی 

شده است.

3. مبانی نظری 
3.1. تعاریف

3.1.1. کیفیت محیطی
دل مشغولی های  مهمترین  از  یکی  می توان  را  محیط«  »کیفیت 
دانش طراحی شهری دانست. این امر به گونه ای است که بسیاری 
وظیفه   مهمترین  را  محیط«  کیفیت  »ارتــقــای  نــظــریــه پــردازان  از 
متون  در   .)77  :1385 کزاد،  )پا می دانند  شهری  طراحی  فعالیت 
نظری برنامه ریزی و طراحی شهری، تعریف های متعددی از مفهوم 
بر اساس  گون،  گونا کیفیت محیط وجود دارد. این برداشت های 
زمینه  فکری صاحب نظران یا نحوه  انتخاب شاخص ها از سوی آنها 
گرفته اند. بنابراین فقدان تعریفی جامع، دقیق و مورد توافق  شکل 
کیفیت محیط، یا نحوه  انتخاب متفاوت  صاحب نظران از مفهوم 
شاخص ها از سوی آنها در مبانی نظری طراحی شهری خود نمایی 
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می کند. این امر می تواند در نتیجه  ارتباط یا همپوشانی این مفهوم 
کیفیت زندگی، قابلیت  با مفاهیم مبهم و پیچیده  دیگر همچون 
زندگی و پایداری باشد )Van Kamp, 2003: 5-18(. در جدول )2( 

کیفیت محیط بررسی شده است. برخی مفاهیم مرتبط با 

3.1.2. الگوهای رفتاری 
الف( الگوهای رفتاری در فضای شهری: فضای شهری در عین دارا 
بودن ارزش هــای اجتماعی و فرهنگی جامعه، ظرف فعالیت های 
 Aydin( شهری و ضرورت های مترتب بر آن نیز محسوب می گردد

کید بر تأثیرات محیطی _ رفتاری جدول 1- نظریه پردازان با تأ

مؤلفه های کلیدینظریهسالنظریه پرداز

سیمای شهر1960کوین لینچ
گره _ لبه _ نشانه _  مسیر _ حوزه

عناطر پنچ گانه  سازنده  سیمای شهر

نزدیک شدن انسان ها به یکدیگر و تقویت تمایالت اجتماعیمطالعه  رفتار در فضای عمومی1967اروین گافمن

فعالیت مستمر، قلمرو محیط، ساختار محیط مکان _ رفتار، بازه  زمانیقرارگاه رفتاری1968راجر بارکر

خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحاممحیط و رفتار اجتماعی1975اروین آلتمن

جنبه های انسان، فرم شهر1977آموس راپاپورت
موقعیت غیرانفعالی انسان در مقابل محیط

جهت یابی عابران پیاده در محیط های شهری
ک، شناخت، بسترهای رفتاری و محیط ساخته شده فرهنگ، ادرا

کید بر نقش اجتماعی فضاهای شهریزندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک1980ویلیام وایت تأ

ارتباط انسان با محیطکنش ابزاری و ارتباطی1980هابرماس

کاربرانمسیریابی در معماری1984رومدی پاسینی جهت یابی مردم در فضای شهری و توجه به نیازهای ویژه 

بررسی تأثیرات روانی _ ذهنی فضاهای شهر بر مردمارزیابی سیمای شهر1985التمنت، هولویل و مور

گروه فعالیت در فضای شهری )ضروری، انتخابی و اجتماعی(زندگی در میان ساختمان ها1987یان گهل سه 

1987جان لنگ
آفرینش نظریه  معماری )نقش علوم 

رفتاری در طراحی محیط(
دریافت آدمی از فضا، تصورات مردم از محیط به عنوان نوعی طرح واره  

ذهنی

حسین بحرینی
1375

شمسی
تحلیل فضاهای شهری در رابطه با 
الگوهای رفتاری استفاده کنندگان

کمی وکیفی فضای خیابان و  ارائه ضوابط مناسب طراحی با تحلیل 
الگوهای رفتاری استفاده کنندگان به ویژه عابران پیاده

بهناز امین زاده و 
همکاران

1381
شمسی

طراحی و الگوهای رفتاری پیشنهادی 
برای بهسازی پارک های شهری

سازگاری و انعطاف پذیری مکان رفتاری از طریق مطالعه سلسله مراتب 
نیازهای انسان

لقایی و همکاران
1390

شمسی

باززنده سازی پارک شهر در محله  سنگلج 
کولوژیکی و  کیفیت ا با هدف بهبود 

اجتماعی

کلیه الیه های فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی و  شناخت 
زیبایی شناسی و الگوهای رفتاری استفاده کنندگان

 منبع: نگارندگان

مفهوم کیفیت محیطتحقیق

Lansing and Marans )1969(
که ممکن است  کیفیت باال، حسی از رفاه و رضایت را برای افراد از طریق شاخص هایی  یک محیط با 

فیزیکی، اجتماعی و یا نمادین باشد را به همراه دارد.

Porteous )1971(
که  که در بر دارنده  ادرک انتزاعی، طرز تلقی و ارزش هایی است  کیفیت محیطی موضوع پیچیده ای است 

گروه ها متفاوت است. در بین افراد و 

RMB )1996(

کیفیت عناصر تشکیل دهنده یک منطقه اما چیزی بیشتر از مجموع عناصر  کیفیت محیطی ناشی از 
کمال است. عناصر تشکیل دهنده )طبیعت، فضای  ک مکان به طور تمام و  کیفیت محیطی ادرا است، 
باز، زیر ساخت ها، محیط ساخته شده، امکانات و منابع محیط طبیعی( هرکدام دارای ویژگی های خاص 

کیفیت نسبی هستند. خود و 

RIVM )2002(;
Workshop livability 2002

کیفیت های  کیفیت محیطی می تواند به عنوان بخش اصلی مفهوم وسیع تر »کیفیت زندگی« همانند 
اصلی مانند سالمتی و امنیت در ترکیب با جنبه های همچون راحتی و جذابیت تعریف شود.

)Van Kamp,2003:7(  :منبع

جدول 2- - تعریف کیفیت محیطی از دیدگاه محققان و مجامع بین المللی مختلف
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 علمی-پژوهشی

 شماره یازدهم

فعالیت های   )1987( گهل1  نظر  با  مطابق   .)and Ter, 2008:190
طبقه بندی  ــروه  گ سه  در  مــی تــوان  عمومی  فضاهای  در  را  مــردم 
نیاز  کالبدی  محیط  در  متفاوتی  ویژگی های  به  یک  هر  که  کــرد 
انتخابی و فعالیت های  دارند؛ فعالیت های ضروری، فعالیت های 
شامل  را  متفاوت  طیف  سه  فعالیت ها  کلی  حالت  در  اجتماعی. 
می شوند: دسته  نخست فعالیت های ضروری را شامل می شوند که 
کمابیش اجباری دارند و تحت هر شرایطی اتفاق می افتند و  حالتی 
وقوع آنها کمترین تأثیرپذیری را از محیط اطراف دارد. فعالیت هایی 
کار، خرید و سایر فعالیت های عمومی  مانند رفتن به مدرسه یا سر 
و روزمره در این دسته جای می گیرند. دسته  دوم از فعالیت هایی 
و  گزینشی  فعالیت های  را  می شوند  انجام  شهری  فضای  در  که 
که  می پذیرند  صــورت  زمانی  تنها  که  می دهند  تشکیل  انتخابی 
تمایل به انجام آنها وجود داشته باشد و زمان و مکان نیز فراهم 
پــیــاده روی،  چــون  فعالیت هایی  باشند.  مساعد  زمینه   آورنـــده  
قــرار  نشستن و اســتــراحــت در مــکــان هــای جـــذاب در ایــن دســتــه 
که بسته به  می گیرند. دسته  سوم فعالیت های اجتماعی هستند 
گسترده ای از روابط متقابل افراد  ویژگی های فضای شهری طیف 
نشستن،  ایستادن،  برای  فضاها  خاص  شرایط  می گیرند.  بر  در  را 
که این فعالیت ها را تحت تأثیر  کردن و ... هستند  خوردن، بازی 
کیفیت پایینی برخوردار  که محیط از  خود قرار می دهند. هنگامی 
محیط  در  اما  می پذیرند،  انجام  ضروری  فعالیت های  تنها  باشد، 
دارای کیفیت باال، نه تنها فعالیت های ضروری انجام می شوند بلکه 
به دلیل وجود شرایط بهتر تمایل برای صرف زمان بیشتری برای 
این فعالیت ها نیز افزایش می یابد )Gehl, 1987: 9-14(. در جدول 
کیفیت فضای بیرونی و میزان وقوع فعالیت های  )3( رابطه  میان 

بیرون نشان داده شده است.
دیدگاه  در  انسان،  فضایی  رفتار  محیط:  در  رفتاری  الگوهای  ب( 
که رابطه  میان محیط ساخته شده  طراحی شهری، مفهومی است 
کن در آن را توصیف می کند. رفتار فضایی »خوب«  و انسان های سا
شاخص طراحی شهری موفق است، در حالی که رفتار فضایی »بد« 
کنان  سا نارضایتی  دلیل  و  منابع  شدن  ضایع  شاخص  می تواند 
محیط  روان شناسی  که  آنجایی  از   .)Wei et al, 2009:1( باشد 
جایگاه مهمی در مطالعه  تعامل میان انسان و محیط دارد، مخالف 
گانه  که محیط یا افراد را به صورت موجودیت جدا روش هایی است 
بررسی می کند. از این رو این علم معتقد است، برای درک مشکالت 
کرد )Ekici, 2004:16(. در  محیطی باید به وابستگی ارتباط توجه 
می باشد.  مطرح  مظروف  صــورت  به  انسان  و  ظرف  محیط  واقــع 
انسان ها به عنوان مظروف در فضا در برخورد با محیط، رفتارهای 
اساس  بر  را  آنها  که می توان  رفتارهایی  مختلفی نشان می دهند؛ 
کرد. بر این اساس، در نوع و نحوه   رویکردهای مختلف دسته بندی 
انجام رفتار دو عامل بسیار مهم، تأثیرگذار هستند: محیط )اطالعاتی 
که از آن به دست آورده ایــم( و فرد )با تمام ویژگی های خــود(. در 
عمل پایه و اساس رفتار ما، ویژگی های محیط و خصوصیات فردی 
به صورت توأم است؛ بنابراین رفتار ما برآیندی از نیازها، انگیزه ها، 
که از  ک، تصویر ذهنی و در نهایت معنی است  قابلیت محیط، ادرا

1 Gehl

که  محیط برای خود ساخته ایم )تصویر 1(. از این رو واضح است 
فعالیت های ما تحت تأثیر این عوامل )محیطی و فردی( می تواند 
کزاد، 1391 :229(. رفتار محصول  اشکال مختلفی به خود بگیرد )پا
گون از  گونا محیط و تعامل این دو با یکدیگر است. عوامل فیزیکی 
جمله سرو صدا، آب وهوا و فضاهای محصور شده به طور مداوم، در 
که از وی سر می زند، تأثیر می گذارند. این حرکات و  انسان و حرکاتی 
کنش ها رفتار نامیده می شوند )آلتمن، 11:1382(. آنچه در بررسی  وا
)در فضا وجود  فیزیکی  رفتار مهم می باشد، شامل عوامل  تعریف 
دارد( و غیرفیزیکی )در خصوصیات افراد وجود دارد( است. در این 
با بررسی مفهوم و نظریات فضای عمومی و  راستا عوامل فیزیکی 
عوامل انسانی با بررسی نظریات رفتار و الگوهای رفتاری به دست 
می آیند؛ بنابراین باید رفتار را شناخت تا بتوان به عوامل محیطی و 

فردی مؤثر در رفتار دست یافت. 
3.1.3. انواع رفتار در محیط

الف- رفتار فردی 
رفتارهای فردی شامل آن دسته از رفتارهایی هستند که به تنهایی 
که این  انجام می شوند. نکته  مهم در مورد این رفتارها این است 
که ممکن است در خلوت  رفتارها به صورت فردی انجام می شوند، 
کنند. به عبارت بهتر حتی می توان در میان  و یا در جمع بروز پیدا 

جمع، رفتاری فردی انجام داد.
ب- رفتار اجتماعی 

چند  یا  دو  بین  ارتباط  مستلزم  که  است  رفتاری  اجتماعی،  رفتار 
نفر است، یعنی با وجود حداقل دو نفر انجام پذیر می باشد؛ مانند 
با  نه تنها  رفتارها  نــوع  ایــن  و...  گروهی  بــازی هــای  ــردن،  ک گفتگو 
فعالیت دو یا چند نفر انجام می شوند، بلکه در آنها افراد تحت تأثیر 

کزاد، 234:1391(.  یکدیگر نیز قرار می گیرند )پا
ج- رفتار فضایی 

که در مکان و متأثر از محیط  رفتار فضایی شامل رفتارهایی هستند 
فضایی  رفتارهای  بررسی  در  واقــع،  در  می شوند.  انجام  پیرامون 
نه تنها رفتار بین انسان ها و رفتار بین انسان و محیط، بلکه تأثیرات 
متقابل انسان و محیط نیز مورد نظر قرار می گیرد. چگونگی استفاده  
ما از محیط فیزیکی اطرافمان در برقراری روابط اجتماعی در حوزه  
بررسی رفتار اجتماعی انسان در پیوند با محیط فیزیکی مورد بررسی 

.)Wei et al, 2009:1( قرار می گیرد
د- رفتار غیرفضایی 

که در ارتباط بین انسان ها به وجود  آن دسته از رفتارهایی هستند 
قرار  بررسی  مــورد  پیرامون  شرایط  و  مکانی  بعد  از  غ  فــار و  می آیند 

کزاد، 253:1391(. می گیرند )پا
3.1.4. پارک های شهری

عمومی: بــی تــردیــد پــارک هــای  فضای  یــک  عــنــوان  بــه  الــف( پــارک 
شهری را باید در زمره  اساسی ترین عوامل پایداری حیات طبیعی 
صــورت  بــه  ــر  گ ا کــه  آورد  شمار  بــه  امـــروز  شهرنشینی  در  انسانی  و 
انسان  روح  و  جسم  سالم سازی  در  شوند،  برنامه ریزی  صحیحی 
تأثیرات مطلوبی خواهند داشت. پارک های شهری به عنوان یکی از 
مهمترین فضاهای عمومی _ خدماتی شهر نقش زیادی در ارتقای 
نواحی  زیست محیطی  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  شرایط 
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کم شدن نواحی  شهری دارنــد. این فضاها به مــوازات رشد و مترا
گرفته اند و راهبردهای  شهری در جوامع مختلف مورد توجه قرار 
محیط های  در  آنها  مناسب  توزیع  و  مکان یابی  بــرای  گونی  گونا

گرفته شده است )قربانی، 1386: 54(. کار  شهری ابداع و به 
ب( پارک یک » قرارگاه رفتاری« : پارک یک قرارگاه رفتاری است زیرا 
ثابت رفتاری در آن مشاهده  الگوهای  در فواصل زمانی مشخص 
تحلیل  عنصری  رفتار«   _ »مکان  یک  یا  و  رفتاری  قرارگاه  می شود. 
کــارکــردهــای  تشریح  بـــرای  کــه  اســت  محیط  تحلیل  بـــرای  کننده 
می شود.  گرفته  کار  به  شهری  طراحی  و  معماری  فضاهای  اصلی 
این مفهوم، برای اولین بار به وسیله  راجر بارکر و همکارانش برای 
کودکان  کالبدی  روان شناختی  اجتماعی،  محیط  تجزیه و تحلیل 
گفته   به  رفــتــاری  قــرارگــاه  یک  دهنده   تشکیل  عناصر  شــد.  ابـــداع 
بارکر عبارت است از: 1( فعالیت های مستمر و پایدار در یک مکان 
و یا الگوی پایدار یک رفتار، 2( قلمرو و یا آرایش سه بعدی محیط 
که حاصل  یک مکان _ رفتار، 3( ساختار محیط یک مکان _ رفتار 
هم زیستی بین دو عنصر نخست و دوم است و 4( وجود یک دوره 

زمانی. 
که از تلفیق  کوچک اجتماعی است  یک قرارگاه رفتاری یک واحد 
در  تا  می آید  حاصل  گونه ای  به  مکان  یک  و  فعالیت  یک  پایدار 
را  رفتاری  آن محیط  بتواند عملکردهای ضــروری  فرآیندی منظم 
به مجموعه   رفتاری  قرارگاه  بارکر معتقد است یک  ــرآورده ســازد.  ب
تکراری  فعالیت  یک  که  می شود  گفته  مکان  و  فعالیت  از  ثابتی 
از  خاص  طرحی  بیفتد،  اتفاق  آن  در  رفتاری  ثابت  الگوی  یک  یا 
محیط را دارا باشد و ارتباط مناسبی بین فعالیت تکراری و محیط 
یک قرارگاه  گیرد.  که در یک دوره زمانی معین انجام  برقرار نماید 
از  به مجموعه ای  تا  قادر می سازد  را  پــارک، شخص  مانند  رفتاری 
گون می تواند  گونا افــراد  برای  این عالیق  یابد.  عالیق خود دست 

کمبود  بسیار متفاوت باشد. بی روحی و ماللت فضا، اغلب به علت 
سنتی  فضاهای  اســت.  محیط  در  رفــتــاری  ثابت  الگوهای  انـــواع 
بوده اند  روبــرو  نقیصه  این  با  کمتر  مــدرن  فضاهای  با  مقایسه  در 
گر در یک بستر رفتاری  )امین زاده و افشار، 47:1382(. به عبارتی ا
مشخص، در زمان های مختلف الگوهای رفتاری دائمی و متفاوتی 
می کند  عمل  رفتاری  قرارگاهی  مانند  به  محیط  آن  نمایند،  بــروز 
روابط اجتماعی و معاشرت عمومی مردم در   .)Lang, 1987:128(
آنان جذب قرارگاهی  قرارگاه های رفتاری عمومی صورت می گیرد. 
الگوهای ثابت رفتاری  با  توانایی و میل به سازگاری  که  می شوند 
که در آنجا روی می دهد را داشته باشند. نکته  مهم در نیاز به ایجاد 
با  رفتاری  الگوی  یک  بین  سازگاری  و  انطباق  قابلیت  هماهنگی، 
که رفتار در آن به وقوع می پیوندد. این  محیط فیزیکی آن است 
ویژگی سبب می شود تا برخی مکان ها در ارتباط با برخی الگوهای 

رفتاری مناسب تر بوده و دارای قابلیت بیشتری باشند.
3.2. چارچوب مفهومی پژوهش

3.2.1. مؤلفه های کیفیت محیطی
در مورد کیفیت تعامل انسان با محیط، سه نظریه  روان شناختی 
که شامل نظریه  » تعیین کنندگی محیطی«، نظریه   »  مطرح شده 
محیطی«  احتمال دهندگی   « نظریه   و  محیطی«  امکان دهندگی 
می باشند )پورجعفر و همکاران، 70:1388(. دیدگاه تعیین کنندگی 
که تغییر در ماهّیت محیط های جغرافیایی،  محیطی بر آن است 
مصنوع  یــا  طبیعی  شــده   ساخته  محیط  و  فرهنگی  اجتماعی، 
ک و رفتار انسانی منجر شود و انسان تسلیم  می تواند به تغییر در ادرا
که نظریه  امکان دهندگی محیطی  شرایط محیطی است. در حالی 
که محیط مجموعه ای از قابلیت های بالقوه برای برخی  بر آن است 
صددرصد  محیط  مقابل  در  انسان  و  مــی ســازد  فراهم  را  رفتارها 
قابلیت  البته  اســت.  بــرخــوردار  نسبی  انتخاب  از  و  نیست  تسلیم 

)Gehl,1987( :جدول 3- اندازه فعالیت ها در فضاهای مساعد و نامساعد شهری.  منبع

شرایط مساعدشرایط نامساعدنوع فعالیت

فعالیت های ضروری

فعالیت های انتخابی

فعالیت های اجتماعی

 

 رفتار
 نیازها

 ادراک

 معنی

 تصویر

 هاانگیسه

 قابلیت

 محیط )فضای عمومی و فرد(

تصویر 1- عوامل تشکیل دهنده  رفتار فرد در محیط -منبع: نگارندگان
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قابلیتی در  گر  ا اما  به رفتاری خاص منجر نمی شود،  الزامًا  محیط 
محیط وجود نداشته باشد، قطعًا رفتار محقق نمی شود. در این 
بر  رفتار  و  می سازد  فراهم  محدودیت  یا  و  امکان  محیط  نظریه، 
اما   .)67:1392 )خطیبی،  می گیرد  شکل  فرهنگی  مسائل  اساس 
از دیدگاه احتمال دهندگی محیطی، محیط تنها قادر است زمینه 
قادر  و  نماید  را فراهم  کــی خاصی  ادرا یا  رفتاری  رویــداد  و احتمال 
به تعیین قطعی رفتار نیست و بنابراین انسان در انتخاب شرایط 
کالبدی  محیطی آزاد است. در این نظریه، محیط به دالیل شرایط 
عبارت  به  می دهد،  افزایش  را  رفتارها  برخی  بــروز  احتمال  خاص 
که احتمال بروز برخی رفتارها  دیگر محیط شرایطی ایجاد می کند 
گونی و  گونا را نسبت به برخی دیگر افزایش می دهد. در اینجا بحث 

حق انتخاب پیش می آید )عباس زادگان، 81:1384(.
گلکار )1380: 38( معتقد است که کیفیت طراحی شهری را می توان 
کیفیت تجربی  کیفیت عملکردی،  به عنوان برآیند سه نیرو )مؤلفه( 
_ زیباشناختی و کیفیت زیست محیطی شهرها در نظر گرفت. مؤلفه  
»عملکردی« از یک سو در برگیرنده  تأمین حرکت و دسترسی سهل 
کز جاذب شهری است و از سوی  و مناسب پیاده ها و سواره ها به مرا
گیرنده  عملکردهای دیگری همچون تفریح غیرفعال،  دیگر، در بر 
و  سرزندگی  ضامن  تا  بــوده  نیز  گون  گونا مراسم  و  مــردم  تماشای 
گردند. مؤلفه  » تجربی _ زیباشناختی«  غنای تجربه فضایی شهر 
در  افــراد  محیطی  ترجیحات  و  شناختی  کـــی،  ادرا دریافت های  با 
»زیست  مؤلفه   نهایت،  در  و  دارد.  سروکار  شهری  فضاهای  قبال 
تنظیم  همچون  مقوالتی  گیرنده   بر  در  آن  ُخرد  بعد  در  محیطی« 
پایداری  کالن دغدغه   اقلیم ُخرد فضاهای شهری است و در بعد 

زیست محیطی شهری را دارد. 
کیفیت محیطی و  الگوهای رفتاری  3.2.2. ارتباط بین 

گونی برای بررسی محیط و رفتار انسان ها استفاده  از الگوهای گونا
شده است. الگوی رفتاری، انسان را موجودی رفتار  محور قلمداد 
به  محیطی  وابستگی های  بر  کنشگرانه  رویکرد  این  است.  نموده 
کرده و تالش می کند آنها را  کید  کننده  رفتار تأ مثابه  عوامل تعیین 
کند. در الگوی بوم شناختی، رفتار و  شناسایی و در طراحی لحاظ 
که تفکیک آنها دشوار است. رفتار  محیط چنان در هم تنیده شده 
در بستر محیط تعریف پذیر است. طبق این رویکرد، محیط ادامه  
هستی و شخصیت افراد به شمار می رود. در واقع افراد عامل تغییر 
)خطیبی،  محیطی  تأثیرات  صــرف  پذیرنده   نه  و  هستند  محیط 
67:1392(. این رویکرد رابطه  انسان را با محیط خود پویا و دائم 
در حال تغییر می داند. طبق این رویکرد، رابطه  انسان با محیط در 
کید بیش از حد بر یک سطح،  گون برقرار می شود، زیرا تأ سطوح گونا
کیفیت نظام مند رابطه  رفتار و محیط غافل می کند.  فرد را از یک 
این رویکرد قابلیت پیوند دادن رویکرد مکان محور طراح را با رویکرد 
رفتاری  الگوهای   .)97 )آلتمن،1382:  دارد  پژوهشگر  فرآیند محور 
کم  ناشی از فرهنگ، اعتقادات، عادات، محیط زندگی، قوانین حا
کدام از این شاخصه ها به  بر جامعه و خصوصیات فردی است و هر 
تنهایی یا به همراه سایر عوامل، رفتارهای متفاوت افراد را توجیه 
می کند. در هر حال الگوهای متفاوت رفتاری، محیط های خاص 

کنترل احتیاج دارند. خود را برای بروز یا 

متجانس  گـــروه هـــای  و  ــراد  ــ اف مختلف،  شــهــری  محیط های  در 
خود  از  را  گونی  گونا رفتارهای  دارنــد،  که  هدفی  به  بنا  شهروندان 
فضا  در  فرد  هر  فعالیت  بریل،  و  چپین  نظر  به  بنا  می دهند.  بــروز 
در  فعالیت  سیستم  اوســت.  فعالیت  سیستم  فضایی  الگوی  تابع 
به  بــرای رسیدن  واقــع جــاری شدن فعالیت در طی زمانی خاص 
را  رفتار  از  واحــدی  فرد  فعالیت،  سیستم  در  اســت.  خاص  هدفی 
که اصطالحًا به عنوان یک اپیسود در مکان  از خود بروز می دهد 
خاص شناخته می شود. بر این اساس دیوید هاویالنه اصطالح » 
اشاره  پیش تر  که  همان طور  و  می سازد  مطرح  را  فعالیت«  فضای 
بارکر  می کند.  معرفی  را  رفتاری«  قرارگاه   « اصطالح  بارکر  راجر  شد، 
کالبدی همان رفتار  الگوهای رفتاری را به شکلی مرتبط با مکان 
از  ج  خــار در  مــردم  رفتار  مشاهده   طریق  از  بارکر  می دهد.  توضیح 
محیط  رفتاری  قرارگاه های  شهر،  واقعی  محیط  در  و  آزمایشگاه 
اهــداف  بر  عــالوه  را  شهر  یک  تا  گرفته  ساختمان  یک  از  مصنوع 
زیبایی شناسانه، به منظور تأمین محیط رفتاری افراد ذی نفع در 
محیط )فضای فعالیت یا قرارگاه رفتاری( مورد توجه قرار می دهد. 
که  بر اساس نظریه  بارکر، قرارگاه رفتاری به فضایی اطالق می شود 
با دو مجموعه عناصر ارتباط دارد: عناصر روان شناسی و عناصر غیر  
روان شناسی. عنصر روان شناسی از نظر وی به شکل خاصی از رفتار 
اشاره می کند و عنصر غیر روان شناسی شامل اشیای مادی است که 
که احتمال  بروز رفتارهای خاصی را تسهیل می کند. مشاهده شده 
بروز رفتاری خاص در یک قرارگاه رفتاری مشخص بیش از احتمال 
بروز رفتاری دیگر است. چنین احتمال رفتاری به  طور مستقیم به 
درک ما از هویت مکان ارتباط پیدا می کند )عباس زادگان، 1386(. 
از طرفی بارکر چنین بیان می دارد: "قرارگاه رفتاری دارای دو دسته 
یک  ساختاری،  بخش  در  پویاست.  و  ساختاری  ضــروری  ویژگی 
و  محیط  و  رفتار  جــاری  الگوی  چند  یا  یک  شامل  رفتاری  قرارگاه 
کننده و ارتباط هم ساختی با رفتار دارد و در بخش  محیطی احاطه 
نامیده  هم ساخت ها  که  قــرارگــاه  یک  رفتار   _ محیط  ــزای  اج پویا 
هستند  وابستگی  درجــه  یک  دارای  یکدیگر  میان  در  می شوند، 
هم ساخت های  با  آنها  وابستگی  درجه  از  وابستگی  درجه  این  که 
هفت  بیان  به  سپس  و  اســت«  بیشتر  دیگر  رفــتــاری  قــرارگــاه هــای 
شاخص از این تعریف می پردازد: الگوی جاری رفتار، الگوی جاری 
رفتار و محیط، محیط بر الگوی رفتار احاطه دارد، محیط با الگوی 
هم ساخت ها  محیط   _ رفتار  اجزای  دارد،  هم ساختی  رابطه   رفتار 
نامیده می شوند، هم ساخت های یک قرارگاه رفتاری معین درجه  
قــرارگــاه  یــک  هم ساخت های  و  دارنـــد  شـــده ای  تعیین  وابستگی 
رفتاری،  قرارگاه های  سایر  بخش های  به  نسبت  معین،  رفتاری 
 .)Barker, 1968:94( دارند  خودشان  با  بیشتری  وابستگی  میزان 
جزء  مهمترین  عنوان  به  آنها  هم ساختی  رابطه   و  رفتار  و  محیط 
قرارگاه رفتاری و به تبع آن مهمترین جزء محیط ساخته شده چه 
در بررسی محیط های ساخته شده از منظر رفتاری و چه طراحی 
محیط با رویکرد رفتاری بسیار دارای اهمیت است. با بررسی منابع 
رویکردهای  با  شده  ساخته  محیط های  بررسی  به  که  متعددی 
مختلف، از انسان شناسانه تا فرهنگی و بومی پرداخته، مشخص 
که توجه به هم ساخت ها و دیگر اجزای قرارگاه رفتاری در  می شود 
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که بارکر با  طراحی با هر رویکردی بسیار مهم است. از این روست 
که یک قرارگاه رفتاری  وجود تفاوت در رضایتمندی ها ابراز می دارد 

فرد را قادر می سازد به رضایتمندی برسد.
3.2.3. شاخص های پیشنهادی محیطی _ رفتاری در راستای 

موضوع پژوهش
بر اساس مطالعات انجام شده و تحقیقات گسترده  نگارندگان از یک 
گون صاحب نظران داخلی و خارجی  گونا طرف و استناد به نظریات 
کنونی پارک های شهری، می توان شاخص ها  از طرف دیگر و شرایط 
و زیرشاخص های مؤثر در ارتقای کیفیت محیطی پارک های شهری 
نمونه   در  رفتاری  الگوهای  سازماندهی  و  رفتار  نقش  بر  کید  تأ با 

موردی را به صورت زیر  ارائه داد: 
کالبدی، فیزیکی و ساختاری  الف( عوامل 

را  کید  تأ بیشترین  ساختار،  و  کالبد  قالب  در  فضایی  مجموعه 
که  و ســواره دارد،  پیاده  به صورت  و حرکتی  فیزیکی  ارتباطات  به 
سازماندهی  را  عملکردها  از  یك  هر  فضایی  ارتــبــاط  ایــن  واقــع  در 
و  حرکتی  نقاط  شناسایی  فیزیکی،  دسترسی  بنابراین  می کند، 
یا  تجمع پذیر  مکان های  و  نقاط  تعیین  لبه ها،  شناسایی  مکث، 
موجود  عناصر  از  یك  هر  عملکرد  کنار  در  و...  رفتاری  قرارگاه های 
دهد.  قرار  تأیید  مورد  را  رفتاری  کنش  وا و  کنش  می تواند  فضا  در 
 « زیر شاخص  دو  شامل  شاخص  این  حاضر،  پژوهش  در  بنابراین 

کیفیات عینی« می باشد. ارتباطات و دسترسی ها« و » 
ب( فعالیت

چارچوب  در  باید  رفــتــار،  با  ارتــبــاط  در  شهری  پــارک هــای  ساختار 
که وجود یا عدم  گیرد. چرا  فعالیت ها و عملکردها، مورد بررسی قرار 
می تواند  محدوده  یك  غالب  عملکرد  به  توجه  با  فعالیت ها  وجود 
رفتاری  آن  پــی  در  و  شــده  فضا  در  ضعف  یــا  فرصت  ایــجــاد  باعث 
نامتناسب با فضا باعث شکل گیری فعالیت هایی نابجا شود. در این 
پژوهش، این شاخص شامل دو زیر شاخص » تنوع فعالیت ها« و » 

تقویت قرارگاه های رفتاری  _ فعالیتی« می باشد.
ج( تعامالت اجتماعی در فضا

کیفیت محیطی پارک های شهری در شاخص تعامالت  در بررسی 
اجتماعی  ارزش هـــای  به  پاسخ دهی  بر  کید  تأ فضا،  در  اجتماعی 
گــروه هــای  شناسایی  بــه  می بایست  ــبــاط  ارت ایــن  در  مــی بــاشــد. 
اجتماعی و ابعاد اجتماعی مورد نیاز پرداخته شده و سطح امنیت 
دو  شامل  شاخص  این  حاضر،  تحقیق  در  شود.  داده  قرار  مد نظر 
زیر شاخص » سطح امنیت و ارتباطات اجتماعی« و » پیشگیری از 

رفتارهای ناهنجار« می باشد.
د( زیست بوم

جزء  عنوان  به  شهری  سبز  فضاهای  میان  در  پارک ها  سبز  فضای 
ضروری و الینفک پیکره  یگانه  شهر ها بوده و در متابولیسم آنها نقش 
کمبود آنها می تواند اختالالت جدی در  که  اساسی را دارا می باشند 
این  آورد.  وجود  به  شهری  پارک های  خصوص  به  و  شهرها  حیات 
 « و  زباله ها«  و  پسماند  مدیریت   « زیر شاخص  دو  شامل  شاخص 

کولوژیکی« می باشد. ویژگی های زمینه گرایی و ا
و  عمومی  فضای  حــوزه   در  مــردم  رفتار  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  در 
عوامل  بین  ارتباط  واقــع  در  که  گفت  می توان  شهری  پــارک هــای 

محیطی و رفتاری در شکل گیری الگوهای رفتاری، شامل برهم کنش 
که در چارچوب شاخص های رفتاری  عوامل مورد اشاره در باالست 
می توان  شاخص ها  این  انطباق  صورت  در  دارنــد.  قرار  محیط  در 
کیفیت محیطی مورد مطالعه را ارتقا و احترام به فضا را افزایش داد تا 
کارایی فضا نیز افزایش  الگوهای رفتاری مثبت تقویت شود و سطح 
یابد. در این راستا با بررسی مفاهیم و نتایج حاصل از مبانی نظری 
یك  تعیین  سمت  به  پژوهش  مطالعه،  مورد  موضوع  با  ارتباط  در 
چارچوب نظری منسجم هدایت می شود. بنابراین این چارچوب، 
ساختاری،  و  فیزیکی   _ کالبدی  عوامل  شاخص های  مبنای  بر 
فعالیت، تعامالت اجتماعی در فضا و زیست بوم دسته بندی شده 
را  فضا  در  نامطلوب  و  مطلوب  رفتارهای  انجام  دالیــل  می توان  و 
گویا در تصویر )2(  قابل  بررسی نمود. چارچوب مفهومی به صورت 

مشاهده است.

4. روش تحقیق
که در قالب یک مطالعه  موردی انجام می شود، یک  پژوهش حاضر 
تحقیق میدانی با رویکرد توصیفی _ تحلیلی است. در این پژوهش 
استفاده  اســنــادی  روش  از  ابــتــدا  نظری  چــارچــوب  تــدویــن  بــرای 
و  کتاب ها، نشریه ها  به  با مراجعه  که  این صورت  به  شده است. 
فیش برداری،  و  یادداشت برداری  وسیله   به  مربوطه  سایت های 
اطالعات مورد نظر برای بیان ادبیات موضوع و مفاهیم مورد نظر و 
همچنین دیدگاه ها و رویکردهای مرتبط با سئوال پژوهش گردآوری 
تحلیلی  و  توصیفی  ــای  روش ه از  استفاده  با  سپس  و  است  شده 
اقدام به تهیه و تدوین چارچوب مفهومی پژوهش به منظور ارائه  
پیشنهادها و نتیجه گیری نهایی شده است. در بخش اصلی این 
شده.  استفاده  پیمایشی  روش  از  مــوردی  مطالعه   یعنی  پژوهش 
گردآوری اطالعات در این روش، پرسشنامه و همچنین تهیه  ابزار 
استفاده  با  اســت.  بــوده  میدانی  مشاهدات  و  رفتاری  نقشه های 
نظری،  مبانی  بخش  در  ــده  ش گــــردآوری  اطــالعــات  و  مطالب  از 
سنجش  ــرای  ب سپس  و  شــده  مشخص  بــررســی  ــورد  م متغیرهای 
که  گویه و سئوال تدوین شده است  از متغیرها، تعدادی  هر یک 
گویه ها و سئواالت تکمیلی، ساختار پرسشنامه را تشکیل  مجموع 
می دهند. در تدوین سئواالت پرسشنامه تالش شد که سئواالت در 
راستای شاخص های به دست آمده در چارچوب مفهومی پژوهش 
کیفیت محیطی بر  به عنوان ارزیابی تأثیر مؤلفه ها و شاخص های 
الگوهای رفتاری در پارک های شهری طراحی شود و از این طریق 
سئواالت  قالب  در  پژوهش  مدنظر  زیرشاخص های  و  شاخص ها 
پرسیده شود  پارک  از  استفاده کنندگان  از  ابهام،  بدون  و  ملموس 
گیرد. به عنوان نمونه در مبحث عوامل  و سپس مورد تحلیل قرار 
کالبدی، فیزیکی و ساختاری اقدام به طرح پرسش هایی در رابطه 
مثال  عــنــوان  بــه  گــردیــد؛  دسترسی ها  و  ارتــبــاطــات  زیرشاخص  بــا 
منظور  به  پارک  کف پوش های  از  کنندگان  استفاده  رضایتمندی 
افزایش ایمنی. تعداد پرسشنامه در این پژوهش )بر اساس حجم 
که در تابستان طی سه روز و  کوکران( 100 عدد بوده  نمونه و فرمول 
در ساعت های 10 صبح تا 1 بعدازظهر و  5 عصر تا 9 شب بین استفاده 
کنندگان از پارک توزیع شده است. نحوه  پاسخگویی به سئواالت، 
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مراجعه  پرسشگران به پاسخگویان و به شیوه  مصاحبه  رو در رو بوده  شماره یازدهم
است. در راستای اهداف تحقیق عالوه بر استفاده از اطالعات به 
که اشاره  دست آمده از طریق تهیه و تحلیل پرسشنامه، همان طور 
 )BEHAVIOR MAPPING( شد، اقدام به تهیه  نقشه های رفتاری
در  خصوص  به  مختلف  زمانی  بازه های  در  میدانی  مشاهدات  و 
ساعات اوج استفاده از پارک و از طریق تقسیم بندی فضای مورد 
است.  شده  مستقیم  مشاهدات  و  پیمایشی  صــورت  به  مطالعه، 
که به طور معمول در بخش های مشخصی  همچنین فعالیت هایی 
از فضای مورد مطالعه شکل می گرفت، مورد بررسی و تحلیل قرار 
گرفت و با توجه به شاخص های بیان شده در چارچوب مفهومی 
فعالیت های  قــالــب  در  شـــده،  مشاهده  فعالیت های  پــژوهــش، 
مطلوب و نامطلوب دسته بندی گردید و سپس برای تجزیه وتحلیل 
این اطالعات و تدقیق معیارهای مؤثر رفتار در فضا از آزمون های 

آماری پارامتریک استفاده به عمل آمد.

5. اعتبار تحقیق 
استوار  جامعه  در  متغیر  توزیع  بودن  طبیعی  بر  که  را  آزمون هایی 
از  استفاده  شروط  از  یکی  گویند.  پارامتریک1  آزمون های  هستند، 
بنابراین  داده هاست؛  توزیع  بودن  نرمال  پارامتریک،  آزمون های 
کمتر  اینکه تعداد نمونه،  با توجه به  برای بررسی این پیش فرض 
است.  شده  استفاده  ویلک2   _ شاپیرو  آزمــون  از  اســت،  نفر   200 از 

1 Parametric statistical tests
2 Shapiro-Wilk

آیا داده ها  که مشخص شود  آزمون این است  انجام این  از  هدف 
از وضعیت نرمال برخوردارند یا نه؟ نتایج این آزمون در جدول )4( 
که همه   با توجه به نتایج، می توان اظهار نمود  ارائه شده است. 
در   Z مقادیر  کلیه  معنی داری  سطح  زیرا  هستند؛  نرمال  متغیرها 
گرفته  بنابراین نتیجه   .)0P>/05( از 0/05 می باشد بزرگتر  هر یک، 
که می توان از آزمون های پارامتریک برای تحلیل سئوال  می شود 
که نشان از معتبر بودن  کرد  اصلی و فرضیه های پژوهش استفاده 

پژوهش دارد.

6. نمونه  موردی
6.1. معرفی پارک مردم

و 965 متر مربع در غرب  تقریبی 13 هزار  با مساحت  پارک مردم 
ح  ح هــای فــرادســت )طــر بــر اســـاس طــر قـــرار دارد.  شهر هــمــدان 
و  قالب شهری  در  پارک  این  فعالیت های  و جامع شهر(  تفصیلی 
کاربری های  فراشهری می باشد. در اطراف این پارک عملکردها و 
وجود  درمانی  و  عالی  آمــوزش  فرهنگی،  تجاری،  چون  مختلفی 
گردشی  که مهمترین عملکرد این محدوده فضای تفریحی  دارد 
که با توجه به موضوع مورد نظر در این پژوهش  پارک مردم است 
تأثیر فضای پارک مردم در شکل گیری رفتار مردم از منظر ارتقای 
می توان   )1( نقشه  در  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  محیطی  کیفیت 
موقعیت این پارک را در شهر همدان و در حوزه  بالفصل مشاهده 

نمود.

 

 ـــــــــــالتـــــــــــــــــــــدخــــــديدٌ حـــــــــــــــم

 َای شُریپارکر َای کیفیت محیطی بر الگًَای رفتاری دلفٍؤثیر مأارزیابی ت
 

 رفتاری در راستای مًضًع پژيَش  _محیطی  َایمؤلفٍ 
 

عًامل کالبدی، فیسیکی ي 
 ساختاری

 الیتفع بًمزیست تعامالت اجتماعی در فضا

 َای متىًعگريٌ
 امىیت

 خاطرات جمعی
 تىًع زماوی

 

 َاتىًع فعالیت
 َاچیدمان فعالیت
 َاتىاسب فعالیت

 َامرزبىدی فعالیت
 

 تىًع گیاَی
 کیفیت اقلیمی

 زمیىٍ بًمی
 مدیریت زبالٍ

 

 دسترسی فیسیکی
 وقاط حرکت ي مکث

 سازمان فضایی
 َای تجمع مکان

 

 کىىدگان ي پیشىُاد بر اساس ویازَای استفادٌ طراحی، بروامٍ ریسی

 َای رفتاریریساوٍ ي طراحاوٍ  برای قرارگاٌتعییه اصًل بروامٍ

تصویر 2- چارچوب مفهومی پژوهش - منبع: نگارندگان
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جدول 4- نتیجه  آزمون شاپیر و ویلک برای نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش

سطح  معنی داریمقدار Zتعداد نمونهمتغیرها

1000/9890/546کیفیت محیطی

کیفیت  شــاخــص هــای 
مـــحـــیـــطـــی مـــــؤثـــــر بــر 
ــتـــاری در  ــای رفـ ــوه ــگ ال

پارک های شهری

1000/9750/055عوامل کالبدی، فیزیکی و ساختاری

1000/9760/065فعالیت

1000/9840/287تعامالت اجتماعی در فضا

1000/9790/109زیست بوم
منبع: نگارندگان

نقشه 1- موقعیت پارک مردم در شهر همدان و تصاویر زنده از پارک -منبع: نگارندگان

پارک مردم در منطقه  یک شهر همدان قرار داشته و از شمال به 
بلوار فهمیده، از غرب به خیابان مردم، از شرق به بلوار بعثت و از 
از  پارک  به  به خیابان پرستار محدود می شود. دسترسی  جنوب 
نقاط مختلف و همچنین دسترسی از پارک مردم به عملکردهای 
که در نقشه  )2( مشخص شده  از طریق مسیرهایی  مجاور پارک 

است، امکان پذیر می باشد:
1( دسترسی از طریق خیابان مهدیه و میدان پژوهش،

از طریق خیابان  بعثت،3( دسترسی  بلوار  از طریق  2( دسترسی 
از  دسترسی   )5 و  مــردم  خیابان  طریق  از  دسترسی   )4 پرستار، 

طریق بلوار شهید فهمیده.
فعالیت های  و  رفــتــاری  الگوهای   و  قلمروها  شناسایی   .6.2

موجود در پارک مردم
رفــتــار،  و  فضا  متقابل  تــأثــیــرات  و  رفــتــارهــا  شناسایی  منظور  بــه 
مختلف  قسمت های  در  فضا  در  مــردم  که  متنوعی  فعالیت های 
و  اســت  بــرداشــت شــده  انــجــام می دهند، طبق مشاهدات  ــارک  پ
سپس با دسته بندی این فعالیت ها در قالب فعالیت های مطلوب 

و نامطلوب اقدام به تهیه  نقشه  رفتاری برای فضای مورد مطالعه 
ک طبقه بندی فعالیت ها در این بخش  که مال گفتنی است  شد. 
از  فضا  از  کننده  استفاده  اقشار  رضایتمندی  میزان  پژوهش،  از 
که بر اساس پاسخ های  گرفته در آن می باشد،  فعالیت های شکل 
ایشان به سئواالت پرسشنامه و همچنین مصاحبه های نگارندگان 
پـــارک مـــردم هــمــدان بـــوده اســـت. بــرخــی از بارزترین  بــا افـــراد در 
یا  فضایی  گشایش  در  مــردم  نشستن  از:   عبارتند  فعالیت ها  این 
پــیــاده روی، دوچــرخــه ســواری، ورزش و  ــردن،  ک بــازی  آالچیق ها، 
کشیدن  کــودکــان، غــذا خــوردن، اقامه  نماز،  کــردن  بــازی  نرمش، 
که  نیز  فعالیت  نــوع  همچنین   . و...  تکدی گری  قلیان،  و  سیگار 
قابل  می باشد  اجتماعی  و  انتخابی  ضــروری،  فعالیت های  شامل 
کیفیت محیط نیز از این طریق شناخته  تشخیص است تا میزان 
شود. این فعالیت ها و رفتارها در تمامی قسمت های پارک مشاهده 
که در زیر آمده، به صورت  شده و در نهایت نقشه  الگوهای رفتاری 

تصویری ارائه شده است. 
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7. یافته های پژوهش
در این قسمت از پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی و 
تحلیل  استنباطی مناسب، داده هــای جمع آوری شده مورد  آمار 
افرادی  از دسته بندی  استفاده  با  این منظور  برای  قرار می گیرند. 
اطــالعــات جمعیت  اســاس  بــر  ــد،  ــ پاسخ داده ان بــه پرسشنامه  کــه 
شناختی از قبیل جنسیت، سن، میزان تحصیالت و ... به تحلیل 

سئواالت و فرضیه های پژوهش، پرداخته شده است. در طراحی 
به  بخش  چهار  در  سئواالت  که  شده  سعی  پرسشنامه  سئواالت 
از  منظور  بدین  و  بگیرند  قــرار  مفهومی  چارچوب  در  آمــده  دســت 
هشت  تــعــداد  پرسشنامه،  در  شــده  مطرح  ســئــوال   37 مجموع 
قبیل  از  ساختاری  و  فیزیکی  کالبدی،  عوامل  زمینه   در  سئوال 
کاربری های مورد نیاز در پیرامون پارک، میزان  میزان دسترسی به 

 
 

 

 

 

  
تفصیلی  طرح  منبع:   - مردم  پارک  به  دسترسی  مسیرهای   -2 نقشه 

همدان _ 1385
همدان-  تفصیلی  طــرح  منبع:   - مستقیم  مداخله   حــوزه    -3 نقشه 

1385، نگارندگان  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه 4- نقشه  قلمروها و الگوهای رفتاری در پارک مردم همدان- منبع: نگارندگان
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رضایت از کف پوش ها، مسیرهای پیاده، دوچرخه و ... مطرح شد. 
در  موجود  فعالیت های  زمینه   در  سئوال  هشت  تعداد  همچنین 
کودکان، نرمش و ورزش، فعالیت های بانوان  از جمله بازی  پارک 
گرفت. تعداد هشت سؤال در مورد میزان  قرار  و ... مورد پرسش 
رضایت افراد از ویژگی های مرتبط با زیست بوم فضای مورد مطالعه 
پارک  نظافت  و  کیزگی  پا آالچیق ها،  وضعیت  آب،  عنصر  همچون 
و آلودگی های صوتی و 13 سئوال نیز در زمینه  ساختار و چگونگی 
تعامالت اجتماعی در پارک مردم طراحی شده است. در نهایت با 
کّمی شده  کیفی تبدیل به آمار  استفاده از نرم افزار SPSS داده های 

که در زیر به آنها اشاره می شود. است 
7.1. تحلیل یافته ها

در 	• کیفیت محیطی  ابعاد  که  نظر می رسد  به  فرضیه  نخست: 
ارتقای الگوهای رفتاری در پارک های شهری مؤثر است.

با توجه به اطالعات جدول )5( و نتایج به دست آمده از پرسشنامه، 
کیفیت  تعداد  پنج نفر )پنج درصد( از نمونه  مورد مطالعه، میزان 
کم، 30  کم، 11 نفر )11درصد(  محیطی پارک مردم همدان را خیلی 
نفر )30درصد( متوسط، 31 نفر )31درصد( زیاد و 23 نفر )23درصد( 
خیلی زیاد بیان کرده اند. نتایج آزمون T ، میانگین کیفیت محیطی 
که بزرگتر از میانگین آماری "3" است و این  را 3/66 نشان می دهد 
99درصــد  با  بنابراین  شد.  معنی دار  درصــد  یک  سطح  در  تفاوت 
کیفیت  شاخص های  تأثیر  میزان  که  می گیریم  نتیجه  اطمینان 
محیطی مؤثر بر الگوهای رفتاری در نمونه  مورد مطالعه باالتر از حد 
که به توصیف شاخص های  متوسط اســت. عــالوه بر جــدول )5(  

مطالعه  مــورد  نمونه   در  رفتاری  الگوهای  بر  مؤثر  محیطی  کیفیت 
می پردازد، نتایج آزمون فریدمن در جدول )6( نیز نشان می دهد که 
تعامالت اجتماعی در فضا به باالترین میانگین رتبه دارای بیشترین 
کیفیت بخشی محیطی از منظر  تأثیر از بین شاخص های دیگر بر 
مطالعه  مورد  نمونه   نظر  از  شهری  پارک های  در  رفتاری  الگوهای 
کمترین  کمترین میانگین رتبه دارای  است و  شاخص زیست بوم با 
کیفیت بخشی محیطی از منظر  تأثیر از بین شاخص های دیگر بر 
مطالعه  مورد  نمونه   نظر  از  شهری  پارک های  در  رفتاری  الگوهای 

است.
کیفیت بخشی محیطی  بنابراین میزان تأثیر شاخص های مؤثر در 
مورد  نمونه   نظر  از  شهری  پارک های  در  رفتاری  الگوهای  منظر  از 

مطالعه به ترتیب اولویت به صورت زیر است:
و  فیزیکی  کالبدی،  عــوامــل   -2 فضا،  در  اجتماعی  تعامالت   -1

ساختاری، 3- فعالیت و 4- زیست بوم.
کیفیت محیطی مؤثر 	• فرضیه دوم: بین میزان تأثیر شاخص های 

متغیرهای  لحاظ  به  شهری  پارک های  در  رفتاری  الگوهای  بر 
تفاوت  تحصیالت(  میزان  و  سن  )جنس،  شناختی  جمعیت 

وجود دارد.
که  گروه های مستقل درجدول )7( نشان داد  نتایج آزمون T برای 
تأثیر شاخص های عوامل  مــورد میزان  مــردان در  و  زنــان  بین نظر 
کالبدی _ فیزیکی و ساختاری ، فعالیت و زیست بوم بر مؤثر بودن هر 
یک از این شاخص ها بر الگوهای رفتاری در پارک های شهری از نظر 
 .)0P>/05( نمونه  مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود ندارد، زیرا

کیفیت محیطی مؤثر بر الگوهای رفتاری در پارک مردم همدان جدول 5- توصیف میزان شاخص های 

گزینه

شاخص های مورد مطالعه

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

4499262635352626عوامل کالبدی، فیزیکی و ساختاری

771010303031312222فعالیت

441212313131312222تعامالت اجتماعی در فضا

331313323229292323زیست بوم

کیفیت محیطی )میانگین(
551111303031312323

    T3/66  =  میانگین              22/92 = آماره
sig  =  0/000  سطح معنی داری       df = 99 درجه آزادی       

 منبع: مطالعات میدانی و پرسشنامه ای نگارندگان

کیفیت محیطی مؤثر بر الگوهای رفتاری در پارک مردم همدان با آزمون فریدمن جدول 6- اولویت بندی شاخص های 

درجه  آزادیآماره خی دواولویتمیانگین رتبهمتغیرها
سطح 

معنی داری

3/071تعامالت اجتماعی در فضا

44/1430/000
2/742عوامل کالبدی، فیزیکی و ساختاری

2/113فعالیت

2/094زیست بوم
منبع: مطالعات میدانی و پرسشنامه ای نگارندگان
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شاخص  تأثیر  میزان  مــورد  در  که  می دهد  نشان  نتایج  طرفی  از 
تعامالت اجتماعی در فضا، بین نظر مردان و زنان تفاوت وجود دارد 
و مردان نسبت به زنان، میزان تأثیر این شاخص را بر کیفیت بخشی 
محیطی از منظر الگوهای رفتاری در پارک های شهری از نظر نمونه  

موردی بیشتر از تأثیر سایر شاخص ها می  دانند.
داد  نشان   )8( جدول  در  یک طرفه  واریانس  تحلیل  آزمــون  نتایج 
کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در  که بین شاخص های مؤثر 
پارک های شهری از نظر نمونه  مورد مطالعه به لحاظ سن و میزان 
تحصیالت تفاوت معنی داری وجود ندارد، زیرا )0P>/05(. بنابراین 
گروه های سنی مختلف و با تحصیالت  نظر، نمونه  مورد مطالعه در 
الگوهای  بر  بیان شده  تأثیر شاخص های  مختلف در مورد میزان 

رفتاری در پارک های شهری مشابه است.
7.2. ارتباط  بین شاخص ها 

کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری  ارتباط بین شاخص های مؤثر 
در پارک مورد مطالعه و مسئله  اصلی پژوهش، بر اساس نتایج به 
)آزمــون همبستگی  آماری  آزمون های  از پرسشنامه و  دست آمده 
یا همان  رابطه  بین متغیرها  آزمون  اسپیرمن( بیان می گردد. این 
کرده و در نهایت به  شاخص های مورد مطالعه را بررسی و تحلیل 

نتایج مستند می رسد. 
در  رفــتــاری  الگوهای  بر  محیطی  کیفیت  مؤثر  شاخص های  بین 
پارک های شهری از نظر نمونه  مورد مطالعه رابطه معنی دار وجود 
که این رابطه در جدول زیر بیان شده است. در این جدول  دارد 
r ضریب همبستگی اسپیرمن، sig سطح معنی داری، * به معنای 
در سطح پنج درصد معنی دار و ** به معنای در سطح یک درصد 

معنی دار است.
می دهد  نشان   )9( جــدول  در  اسپیرمن  همبستگی  آزمــون  نتایج 
رفتاری  الگوهای  بر  محیطی  کیفیت  مؤثر  شاخص های  بین  که 
و  مثبت  رابطه   مطالعه  مــورد  نمونه   نظر  از  شهری  پــارک هــای  در 
کیفیت  افزایش  با  به عبارتی  )0P</05(؛  زیرا  دارد،  وجود  معنی دار 
ارتقا می یابد  پارک  کیفیت محیطی  اشــاره،  در شاخص های مورد 
و  فیزیکی   _ کالبدی  عــوامــل  شاخص  بین  همچنین  برعکس.  و 
رابطه   اجتماعی  تعامالت  و  فعالیت  شاخص های  بــا  ساختاری 
مثبت و معنی دار اما با شاخص زیست بوم رابطه ای وجود ندارد. به 
کالبدی، فیزیکی و ساختاری،  کیفیت در عوامل  عبارتی با افزایش 
کیفیت شاخص های فعالیت و تعامالت اجتماعی در فضا از منظر 
با  فعالیت  برعکس. بین شاخص  و  ارتقا می یابد  رفتاری  الگوهای 

 T کیفیت محیطی مؤثر بر الگوهای رفتاری در پارک مردم همدان به لحاظ جنسیت با استفاده از آزمون جدول 7- بررسی میزان تأثیر شاخص های 

درجه آزادیآماره Tمیانگینجنسمتغیر
سطح 

معنی داری

کیفیت محیطی
3/68مرد

0/701980/485 3/64زن

شاخص های 
کیفیت محیطی 
مؤثر بر الگوهای 

رفتاری در 
پارک های شهری

3/781/377980/172مردعوامل کالبدی، فیزیکی و ساختاری 3/66زن

3/470/988980/325مردفعالیت 3/56زن

3/962/25980/026مردتعامالت اجتماعی در فضا 3/76زن

زیست بوم
3/51مرد

0/79980/430
3/58زن

منبع: مطالعات میدانی و پرسشنامه ای نگارندگان

کیفیت محیطی مؤثر بر الگوهای رفتاری در پارک مردم همدان به لحاظ سن، میزان تحصیالت و شغل با  جدول 8- بررسی میزان تأثیر شاخص های 
استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه

سطح معنی داریدرجات آزادیآماره Fمتغیر

ن
س

df2 =950/354 و 1/115df1=4کیفیت محیطی

شاخص های کیفیت 
محیطی مؤثر بر الگوهای 

رفتاری در پارک های 
شهری

df2 =950/204 و 1/515df1=4عوامل کالبدی، فیزیکی و ساختاری

df2 =950/240 و 1/400df1=4فعالیت

df2 =950/095 و 2/041df1=4تعامالت اجتماعی در فضا

df2 =950/656 و 0/611df1=4زیست بوم

ت
ال

صی
تح

df2 =950/063 و 2/310df1=4کیفیت محیطی

شاخص های کیفیت 
محیطی مؤثر بر الگوهای 

رفتاری در پارک های 
شهری

df2 =950/306 و 1/224df1=4عوامل کالبدی، فیزیکی و ساختاری

df2 =950/194 و 1/552df1=4فعالیت

df2 =950/066 و 2/286df1=4تعامالت اجتماعی در فضا

df2 =950/128 و 1/836df1=4زیست بوم
منبع: مطالعات میدانی و پرسشنامه ای نگارندگان
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شاخص تعامالت اجتماعی در فضا رابطه  مثبت و معنی دار وجود 
به عبارتی  ندارد.  رابطه ای وجود  با شاخص زیست بوم  دارد، ولی 
کیفیت تعامالت اجتماعی در  کیفیت شاخص فعالیت،  با افزایش 
فضا از منظر الگوهای رفتاری ارتقا می یابد و برعکس. بین شاخص 
و  مثبت  رابطه   زیست بوم  شاخص  با  فضا  در  اجتماعی  تعامالت 
کیفیت شاخص تعامالت  معنی دار وجود دارد. به عبارتی با افزایش 
الگوهای  منظر  از  زیست بوم  شاخص  کیفیت  فضا،  در  اجتماعی 

رفتاری ارتقا می یابد و برعکس. 

8. نتیجه گیری
یک  قالب  در  آن  کاربست  و  پژوهش  این  در  مطالعه  مورد  رویکرد 
پارک شهری مانند پارک مردم همدان می تواند تا حدود زیادی به 
سایر نمونه های مشابه هم تعمیم داده شود. با نگاهی به شرایط 
که این پارک در مقیاس شهری  گفت  محیطی پارک مردم می توان 
کانون اصلی تعامالت اجتماعی  و  فراشهری می تواند به عنوان یک 
تعریف  همدان  شهر  در  آن  تفریحی  جنبه های  کنار  در  رفتاری  و 
شود. از این رو لزوم توجه به مسائل مرتبط با قلمروها و الگوهای 
شاخص های  با  حیث  هر  از  آنها  کــردن  منطبق  و  کاربران  رفتاری 
این  از  هــدف  مــی رســد.  نظر  بــه  ضـــروری  امــری  محیطی،  کیفیت 
کیفیت محیطی پارک های  که با بررسی و تحلیل  پژوهش این است 
شهری از یک طرف و الگوهای رفتاری استفاده کنندگان متعدد و 
متنوع این پارک ها از طرف دیگر،  نقاط قوت و جنبه های بحرانی 

کیفیت محیطی در پارک ها از نظر نمونه  مورد مطالعه شناخته شود 
تا بر مبنای آن بتوان وضعیت های نامطلوب محیطی را از طریق 
سازماندهی الگوهای رفتاری کاربران بهبود بخشید. در برنامه  ریزی 
در  و  عمومی  فضاهای  محیطی  کیفیت  سطح  بهبود  و  ارتقا  برای 
رأس آن پارک های شهری که محور اصلی پژوهش حاضر است، الزم 
است نیازها و الگوهای رفتاری استفاده کنندگان از فضا در نظر گرفته 
کیفیت بخشی به اینگونه فضاها  شود. با داشتن چنین دیدگاهی 
کّمی محدود  به موضوعی صرفًا تک ُبعدی و متّکی بر شاخصه های 
فضای  یک  ایجاد  بــرای  کیفی  پتانسیل های  سایر  از  و  شود  نمی 
عمومی پویا، سرزنده و اجتماعی توأم با رفتاهای مطلوب استفاده 
می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ارتقای کیفیت محیطی 
پارک های  در  رفتاری  الگوهای  و  قلمروها  بر  آن  مؤلفه های  تأثیر  و 
کیفی  کّمی و تکنیکی نبوده، بلکه با مفاهیم  شهری صرفًا مفهومی 
کالبدی، تنوع فضای اجتماعی و تعامالت  کیفیت محیط  همچون 
کیفیت  اجتماعی، فعالیت های اجتماعی، وابستگی های مکانی و 
محیط زیست شهری یا زیست بوم نیز در ارتباط است. مؤلفه های 
پارک های  جمله  از  عمومی  فضاهای  محیطی  کیفیت  بر  اثــرگــذار 
از  استفاده کنندگان  رفتاری  الگوهای  با  سویه  دو  رابطه   شهری، 
این فضاها دارند. از سویی قرارگاه های رفتاری نسبت به الگوهای 
جاری رفتار یا محیط فیزیکی جبری تر هستند. در نتیجه سازگاری 
کاربران حاضر در فضا  محیط و رفتار، بستگی به میزان شایستگی 
پارک های شهری به  آنها دارد. تحلیل  انــدام واره ای  و ویژگی های 

کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در پارک مردم همدان جدول 9- نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین شاخص های مؤثر 
12345رابطه ی متغیرها

کیفت محیطی
r

sig
-
-

شاخص های 
کیفیت محیطی مؤثر 
بر الگوهای رفتاری 

در پارک های 
شهری

عوامل کالبدی، فیزیکی و ساختاری
r

sig
0/687
**0/000

-
-

فعالیت
r

sig
0/672
**0/000

0/307
**0/002

-
-

تعامالت اجتماعی در فضا
r

sig
0/771
**0/000

0/401
**0/000

0/377
**0/000

-
-

زیست بوم
r

sig
0/539
**0/000

0/132
0/191

0/090
0/371

0/257
**0/010

-
-

منبع: مطالعات میدانی و پرسشنامه ای نگارندگان

 
تصویر 3- نمودار گرافیکی نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن -منبع: نگارندگان
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انسان،  رفتار  از  را  غنی تری  شناخت  رفتاری،  قرارگاه های  عنوان 
تحلیل هایی  چنین  مــی دهــد.  دســت  بــه  تنها،  شهود  بــه  نسبت 
الگوهای  در  گروهی  و  فــردی  تفاوت های  مــورد  در  نیز  را  اطالعاتی 
که  قالبی  تصور  از  را  طراحان  می تواند  که  مــی آورد  فراهم  رفتاری 
انجام می دهند، رها سازد.  آنها  که  در مورد مردم و فعالیت هایی 
قصد  نباید  وجــه  هیچ  به  شهری  طراحی  و  برنامه ریزی  بنابراین 
رویارویی و برخورد مستقیم با الگوهای رفتاری حاضران در فضاهای 
را  رفتارها  اصــالح  یا  و  تغییر  و  شهری  پارک های  کاربران  و  عمومی 
داشته باشد. بلکه باید سعی کند با استفاده از ابزار و وسایل موجود 
شهری  پارک های  فضای  مؤثر،  و  مفید  تکنیك های  کارگیری  به  و 
که عالوه بر نگاه انسان مدارانه به آن،  گونه ای طراحی نماید  را  به 
کیفیت محیطی پارک ها در آینده را بر طبق  بستر الزم برای ارتقای 

مقتضیات زمان فراهم سازد.
پارک مردم همدان نشان می دهد،  بر روی  انجام شده  مطالعات 
نارسایی های  رفــع  منظور  به  سلیقه ای  تغییرات  اعمال  نه تنها 
اهــداف  با  غیرمرتبط  فعالیت های  از  استفاده  و  پــارک  در  موجود 
بر  ناسازگاری بین شاخص های مؤثر  به وجود آمدن  پــارک، سبب 
کیفیت محیطی و الگوهای رفتاری حاضران  بهبود و ارتقای سطح 
در آن می گردد، بلکه هر قدر فضا نسبت به استفاده های مطلوب 
به  نسبت  باشد،  داشته  بیشتری  جذابیت  و  قابلیت  عمومی  و 
استفاده های نامطلوب یا ناهنجار محدودتر می گردد. در پژوهش 

کیفیت محیطی و تأثیر شاخص ها و مؤلفه های آن  حاضر، مطالعه  
بر الگوهای رفتاری در پارک مردم همدان انجام شد و با توجه به 
نیازهای استفاده کنندگان و نیز بررسی کمبودهای موجود به منظور 
کلیه  کیفی  کّمی و  تأمین نیاز آنها، پیشنهادهایی به منظور بهبود 
عملکردها در قالب چهار شاخص بیان شده در پژوهش و در نهایت 
آن  در  حاضر  گروه های  تمامی  استفاده   برای  پارک  کردن  ایــده  آل 
ارائه می گردد. با ارئه  این راهکارها می توان به نتایجی مانند ارتقای 
به  دستیابی  پــارک،  فرهنگی  و  اجتماعی  طبیعی،  محیط  کیفیت 
پایداری نسبی در پارک با حضور فعالیت های اجتماعی و فرهنگی 
کاربران و تبدیل پارک به محیطی پویا  الگوهای رفتاری  از  برآمده 
نیازهای  تأمین  نیز  و  آن  ارزش هـــای  بــه  عمیق  نگرش  بــا  فعال  و 

استفاده کنندگان دست یافت.

9. پیشنهادها
اطالعات  طریق  از  گرفته  انجام  ارزیابی های  و  تحلیل  به  توجه  با 
پرسشنامه و همچنین درک نارسایی های موجود در فضای مورد 
مطالعه از طریق تحلیل نقشه  رفتاری به دست آمده، پیشنهادهای 
پژوهش را می توان در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر و پاسخ 
به سئوال اصلی پژوهش، در دو سطح  بیان نمود. این پیشنهادها 
دوم  سطح  در  و  راهکارها  و  راهبردها  قالب  در  نخست  سطح  در 

شامل پیشنهادهای موضوعی _ موضعی می باشد.

کیفی محیط بر الگوهای رفتاری در پارک مردم همدان کیفیت محیطی و تأثیر بهینه  شاخص های  جدول 10- پیشنهادها برای ارتقای 

پیشنهادها در 
قالب راهبردها و 

راهکارها

که پتانسیل نشستن را داشته ولی به دلیل اینکه محل مطمئنی برای نشستن، صرف  احداث و بنا نمودن آالچیق در قسمت هایی 
غذا و... در محدوده های مشخص شده وجود ندارد فاقد این تجهیزات است.

کاربران با یکدیگر پر تردد می باشد، به منظور سوق دادن استفاده  که به دلیل ارتباطات  گره های فعالیتی و اجتماعی در نقاطی  ایجاد 
کنندگان از پارک به سمت انجام فعالیت های مطلوب.

گشایش فضایی محوطه  وسایل ورزشی و نرمشی و محوطه  شهربازی. کف سازی مناسب مسیرها برای افزایش سطح ایمنی در 
گشایش فضایی با مبلمان ورزشی در محدوده  وسایل ورزشی و نرمشی در قسمت شرقی پارک. ایجاد 

کید بر اقلیم، آب وهوا،  گیاهان با تأ کاشت  کولوژیکی فضای سبز در حاشیه محوطه  شهربازی،  توجه به ویژگی های زمینه گرایی و ا
توپوگرافی و هندسه  مرکز گرا.

تقویت دید در شب.
کثر بهره وری و تجربه  حسی  ایجاد مسیرهای حرکتی و مکان های توقف برای تماس مستقیم استفاده کنندگان از پارک با محیط و حدا

از چشم اندازهای طبیعی موجود در پارک.
بهبود وضعیت مبلمان پارکی و تجهیز فضاهای بسترساز رفتارهای نامطلوب در محدوده  پارک.

استفاده از صندلی های متحرک به منظور طراحی متناسب با اقلیم در قسمت های مختلف.
تقویت قلمروهای رفتاری با ایجاد تنوع در فعالیت های موجود در فضا.

کیفیات بصری در پارک را ارتقا داده و حس  پیاده محور کردن خیابان مردم و طراحی ورودی هایی به پارک از این خیابان که در نتیجه 
کند. که قصد ورود به داخل پارک را دارند، تقویت  دعوت کنندگی را در استفاده کنندگانی 

نورپردازی مناسب و در نتیجه ارتقای سطح امنیت در فضا در شب.
گرفتن فضای فعالیتی، ورزشی، اجتماعی و تفریحی ویژه بانوان. در نظر 

مدیریت پسماند ها و زباله ها از طریق جانمایی مناسب سطل های زباله در فواصل مشخص.

پیشنهادهای 
موضوعی _ 

موضعی

طراحی ورودی های اصلی پارک.
عقب نشینی قسمتی از فضای سبز به منظور ایجاد فضای کافی پارکینگ برای استفاده کنندگان از طریق جانمایی پارکینگ حاشیه ای.

کیفی محدوده. طراحی مسیر دوچرخه به موازات پیاده راه مردم برای ارتقای سطح تفرجگاهی و 
گرا. کید بر فرم هندسی مرکز  ایجاد فضاهای تفریحی با تأ

ایجاد میدانچه  اقتصادی، به منظور ساماندهی وضعیت دستفروش ها و حفظ سیمای بصری پارک.
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