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ارزیابی تأثیر مؤلفههای کیفیت محیطی بر
الگوهای رفتاری در پارکهای شهری

چکیده:
پارکهای شهری به عنوان بخشی از فضاهای عمومی در شهرها ،نقش مهمی در رفع نیازهای انسانی ایفا میکنند .بسیاری
از نظریهپردازان شهری پارکهای شهری را به عنوان یکی از اجزای اصلی یک سیستم شهری میدانند ،زیرا در کنار نقش
کارکردی خود باعث افزایش اجتماعپذیری در فضاهای شهری میشوند .بنابراین به منظور پویایی بیشتر این فضاها و برای
برآورده ساختن نیازهای مردم ،باید به رفتارهای شکل دهند ه این فضاها توجه کرد و آنها را مورد بررسی قرار داد .از آنجایی
که کارایی اغلب پارکهای شهری در نتیج ه عدم انطباق نیازهای کاربران با کیفیات محیطی متناسب با قلمروهای رفتاری،
در سطح پایینی میباشد ،لزوم توجه به برنام ه اصولی و مبتنی بر رفتار استفادهکنندگان در اینگونه فضاها ،ضروری مینماید.
پارک مردم در شهر همدان به عنوان نمون ه مطالعاتی این پژوهش انتخاب شده است .هدف از این مطالعه ،شناسایی و
ارزیابی محرکها و الگوهای رفتاری کاربران در قالب نیازها و کیفیتهای محیطی در پارکهای شهری است .پژوهش حاضر،
یک تحقیق میدانی با رویکرد توصیفی _ تحلیلی است و به دنبال پاسخ به این سئوال اساسی است که ،الگوها و قلمروهای
رفتاری چه تأثیری در ارتقای کیفیت محیطی در پارکهای 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
تأ کید بر الگوهای رفتاری ،سعی در استدالل منطقی مباحث و در نتیجه تدوین چارچوب مفهومی برای پژوهش شده است.
برای این منظور ،عالوه بر تحلیل کیفی فضای شهری مورد مطالعه و بررسی چگونگی رفتارهای شکل گرفته شده در فضا
به سبب وجود ویژگیهای فضایی موجود در آن ،به تحلیل ّکمی شاخصها با استفاده از طراحی پرسشنامه و نقشههای
رفتاری بر اساس حجم نمونه و تبدیل یافتههای کیفی به مؤلفههای ّکمی از طریق نرمافزار SSPSپرداخته شده است .نتایج
این پژوهش نشان میدهد از سویی نیازهای انسانی نتیج ه تأثیر رفتار بر فضا و محیط است و قابلیت محیط ،زمینهساز
انجام رفتارهاست و از سویی دیگر ،ارتقای کیفیت محیطی و تأثیر مؤلفههای آن بر قلمروها و الگوهای رفتاری در پارکهای
ً
شهری صرفا مفهومی ّکمی و تکنیکی نبوده ،بلکه با مفاهیم کیفی نیز در ارتباط است.
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ارزیابی تأثیر مؤلفههای کیفیت محیطی بر
الگوهای رفتاری در پارکهای شهری

 .1مقدمه
یکی از مباحث مهم در ارتــبــاط بــا فــضــاهــای عــمــومــی ،مفهوم
انسانشناختی و به دنبال آن رفتارشناسی در فضاهای شهری
اس ــت .امـ ــروزه انــزواطــلــبــی و کــاهــش تــعــامــات اجتماعی یکی از
مهمترین مشکالتی است که زندگی اجتماعی سا کنان شهرها را
تهدید میکند ،از این رو ،نیاز مردم به مکانهایی برای تعامالت
اجتماعی و رفع نیازهای روانی به یکی از ملزومات زندگی شهری
تبدیل شده است .با توجه به اینکه فضاهای عمومی در شهرها،
کانون بیشترین ناهنجاریهای رفتاری هستند و کمتر توانستهاند
زمینههای مناسب را برای سازماندهی نیازها و الگوهای هنجاری
و رفتاری مخاطبان خود فراهم آورند ،طراحی یک راهبرد کارآمد
مدیریت رفتار ،از جمله مهمترین نیازهای برنامهریزی و مدیریت
شهری ب���رای اینگونه فضاهاست .پــارکهــای شهری بخشی از
فضاهای عمومی و به طور خاص بخشی از فضاهای سبز عمومیاند
ً
و اس��اس��ا فضاهای سبز عمومی ،فضاهایی هستند که بازدهی
اجتماعی دارن ــد و عموم مــردم از آنها در گ ــذران اوقــاتفــراغــت،
تفریح و مصاحبت با دوستان و گردهماییهای اجتماعی و نظایر
اینها استفاده میکنند ،مـیتــوان گفت که پــارکهــا عــاوه بر دارا
بــودن جنبههای تفریحی و زیستمحیطی ،در ارتباط مستقیم
با الگوی استفاده و نوــع رفتار ک��ارب��ران در فضا ب��وده و میتوانند
مکان شکلگیری تعامالت اجتماعی و عرصهای برای سازماندهی
الگوهای رفتاری باشند .با توجه به عقید ه نظریهپردازان درباره
فضاهای عمومی به عنوان فضاهایی بــرای تعامالت انسانی ،در
مییابیم که شهر به عنوان ظرفی بــرای انسان و فعالیتهایش
محسوب میشود.
شهر همدان به دلیل سابق ه تاریخی و فرهنگی خود در زمره شهرهای
با توان بالقوه در زمین ه فضاهای عمومی از جمله پارکهای شهری
اســت .پــارک مــردم به عنوان بزرگترین پــارک شهر همدان ،کانون
حضور بسیاری از شهروندان و مسافران با فرهنگها و خصوصیات
رفتاری مختلف اســت و از ایــن بابت رفتارهای گونا گونی در آن
مشاهده میشود .با توجه به اهمیت ُبعد رفتاری فضا ،این پژوهش
سعی دارد تا بر اساس شناخت الگوهای رفتاری کاربران در پارک
مــردم ،نسبت به برنامهریزی به منظور ارتقای کیفیت محیطی
پــارکهــای شهری و تقویت فضاهای تعاملی از طریق مطالعات
رفتاری در محیط به معیارهای اساسی دست یابد و بر این اساس
پیشنهاد و نتیجهگیری نماید .در پژوهش حاضر دو فرضیه مطرح
اس��ت؛ نخست اینکه به نظر میرسد ابعاد کیفیت محیطی در
ارتقای الگوهای رفتاری در پارکهای شهری مؤثر است و دوم اینکه
بین میزان تأثیر شاخصهای کیفیت محیطی مؤثر بر الگوهای
رفتاری در پارکهای شهری به لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی
(جنس ،سن و میزان تحصیالت) تفاوت وجود دارد .در ادامه به
تحلیل این فرضیات خواهیم پرداخت.
 .2پیشین ه تحقیق
تا کنون پژوهشهای زیــادی در زمین ه ارتقای کیفیت فضاهای
شهری که مهمترین مکان رویداد تعامالت اجتماعی و سرچشمه

سرزندگی و پویایی شهرها هستند ،با تأ کید بر تأثیرات محیطی
_ رف��ت��اری ،در داخـ�ل و خ��ارج از کشور انجام شـ�ده اس��ت .به نظر
میرسد که تا پیش از جنگ جهانی دوم ،تحقیقات علوم رفتاری
تأثیر چندانی بر طراحی شهری ،معماری و نظریههای مرتبط با آن
نداشته است .در حوز ه تجربیات جهانی ،از صاحبنظران مطرحی
که به بررسی تأثیرات روانی _ ذهنی فضاهای شهری بر رفتار مردم
توجه نشان دادهان ــد و همچنین در رابطه با تأثیرات محیطی _
رفتاری به ارائ ه نظریاتی پرداختهاند ،میتوان به کوین لینچ ،اروین
گافمن ،راجر بارکر ،اروی��ن آلتمن ،آموس راپاپورت ،ویلیام وایت،
هابرماس ،رومــدی پاسینی ،التمنت ،هولویل و مور ،یان گهل و
جان لنگ اشاره کرد .از میان صاحبنظران ایرانی ،شاخصترین
فردی که تمرکز خود را بر روی تأثیرات محیطی _ رفتاری قرار داده،
حسین بحرینی اســت .او در کتاب تحلیل فضاهای شهری به
ارزیابی ّکمی و کیفی الگوهای رفتاری استفادهکنندگان از خیابان
که از نظر وی عنصر اصلی فرم شهر است ،میپردازد .بهناز امینزاده
نیز در پزوهشی با عنوان " طراحی و الگوهای رفتاری پیشنهادی
برای بهسازی پارکهای شهری» سازگاری و انعطافپذیری مکان
رفتاری را از طریق سلسله مراتب نیازهای انسان مورد مطالعه قرار
داده است .در پژوهشی دیگر حسنعلی لقایی و همکارانش ،پارک
شهر در محل ه سنگلج تهران را به عنوان نمون ه مورد مطالعه از دیدگاه
بهبود کیفیت ا کولوژیکی و اجتماعی مورد بررسی قرار دادهاند .در
این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی در دو حوزه
جــمــعآوری و تحلیل اطالعات انجام شــده اســت ،شناخت کلیه
الیههای فیزیکی ،بیولوژیکی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیباییشناسی
مورد بررسی قرار گرفته و برای بهبود کارکرد ا کولوژیکی و اجتماعی
پارک ،مطالعه در حوز ه الگوهای رفتاری استفادهکنندگان از پارک
شهر نیز انجام گرفته و بن ا بر تحلیلهای صــورت گرفته از طریق
جــدول  SWOTو به منظور رفع نارساییهای موجود ،اق��دام به
طرح پیشنهادهایی بــرای مناسب سازی فضای پــارک به منظور
استفاد ه تمام گرــوههاــ ش��ده اس��ت .در جــدول ( )1به مؤلفههای
کلیدی نظریات صاحبنظران و پژوهشگران در این زمینه اشاره
شده است.
 .3مبانی نظری
 .3.1تعاریف
 .3.1.1کیفیت محیطی
«کیفیت محیط» را میتوان یکی از مهمترین دلمشغولیهای
دانش طراحی شهری دانست .این امر به گونه ای است که بسیاری
از نــظــریــهپــردازان «ارتــقــای کیفیت محیط» را مهمترین وظیفه
فعالیت طراحی شهری میدانند (پا کزاد .)77 :1385 ،در متون
نظری برنامهریزی و طراحی شهری ،تعریفهای متعددی از مفهوم
کیفیت محیط وجود دارد .این برداشتهای گونا گون ،بر اساس
زمین ه فکری صاحبنظران یا نحو ه انتخاب شاخصها از سوی آنها
شکل گرفتهاند .بنابراین فقدان تعریفی جامع ،دقیق و مورد توافق
صاحبنظران از مفهوم کیفیت محیط ،یا نحو ه انتخاب متفاوت
شاخصها از سوی آنها در مبانی نظری طراحی شهری خودنمایی

میکند .این امر میتواند در نتیج ه ارتباط یا همپوشانی این مفهوم
با مفاهیم مبهم و پیچید ه دیگر همچون کیفیت زندگی ،قابلیت
زندگی و پایداری باشد ) .(Van Kamp, 2003: 5-18در جدول ()2
برخی مفاهیم مرتبط با کیفیت محیط بررسی شده است.

 .3.1.2الگوهای رفتاری
الف) الگوهای رفتاری در فضای شهری :فضای شهری در عین دارا
بودن ارزشهــای اجتماعی و فرهنگی جامعه ،ظرف فعالیتهای
شهری و ضرورتهای مترتب بر آن نیز محسوب میگردد (Aydin

جدول  -1نظریهپردازان با تأ کید بر تأثیرات محیطی _ رفتاری

کوین لینچ

1960

سیمای شهر

گره _ لبه _ نشانه _ مسیر _ حوزه
عناطر پنچگانه سازند ه سیمای شهر

اروین گافمن

1967

مطالع ه رفتار در فضای عمومی

نزدیک شدن انسانها به یکدیگر و تقویت تمایالت اجتماعی

راجر بارکر

1968

قرارگاه رفتاری

فعالیت مستمر ،قلمرو محیط ،ساختار محیط مکان _ رفتار ،باز ه زمانی

اروین آلتمن

1975

محیط و رفتار اجتماعی

خلوت ،فضای شخصی ،قلمرو و ازدحام

آموس راپاپورت

1977

جنبههای انسان ،فرم شهر

موقعیت غیرانفعالی انسان در مقابل محیط
جهتیابی عابران پیاده در محیطهای شهری
فرهنگ ،ادرا ک ،شناخت ،بسترهای رفتاری و محیط ساخته شده

ویلیام وایت

1980

زندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک

تأ کید بر نقش اجتماعی فضاهای شهری

هابرماس

1980

کنش ابزاری و ارتباطی

ارتباط انسان با محیط

رومدی پاسینی

1984

مسیریابی در معماری

جهتیابی مردم در فضای شهری و توجه به نیازهای ویژه کاربران

التمنت ،هولویل و مور

1985

ارزیابی سیمای شهر

بررسی تأثیرات روانی _ ذهنی فضاهای شهر بر مردم

یان گهل

1987

زندگی در میان ساختمانها

سه گروه فعالیت در فضای شهری (ضروری ،انتخابی و اجتماعی)

جان لنگ

1987

آفرینش نظری ه معماری (نقش علوم
رفتاری در طراحی محیط)

دریافت آدمی از فضا ،تصورات مردم از محیط به عنوان نوعی طرحواره
ذهنی

حسین بحرینی

1375
شمسی

تحلیل فضاهای شهری در رابطه با
الگوهای رفتاری استفاده کنندگان

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

بهناز امین زاده و
همکاران

1381
شمسی

طراحی و الگوهای رفتاری پیشنهادی
برای بهسازی پارکهای شهری

سازگاری و انعطافپذیری مکان رفتاری از طریق مطالعه سلسله مراتب
نیازهای انسان

لقایی و همکاران

باززنده سازی پارک شهر در محل ه سنگلج
1390
با هدف بهبود کیفیت ا کولوژیکی و
شمسی
اجتماعی

شناخت کلیه الیههای فیزیکی ،بیولوژیکی ،اجتماعی ،فرهنگی و
زیباییشناسی و الگوهای رفتاری استفادهکنندگان

منبع :نگارندگان
جدول  - -2تعریف کیفیت محیطی از دیدگاه محققان و مجامع بینالمللی مختلف
تحقیق

مفهوم کیفیت محیط

)Lansing and Marans (1969

یک محیط با کیفیت باال ،حسی از رفاه و رضایت را برای افراد از طریق شاخصهایی که ممکن است
فیزیکی ،اجتماعی و یا نمادین باشد را به همراه دارد.

)Porteous (1971

کیفیت محیطی موضوع پیچیدهای است که در بر دارنده ادرک انتزاعی ،طرز تلقی و ارزشهایی است که
در بین افراد و گروهها متفاوت است.

)RMB (1996

کیفیت محیطی ناشی از کیفیت عناصر تشکیل دهنده یک منطقه اما چیزی بیشتر از مجموع عناصر
است ،کیفیت محیطی ادرا ک مکان به طور تمام و کمال است .عناصر تشکیل دهنده (طبیعت ،فضای
باز ،زیرساختها ،محیط ساخته شده ،امکانات و منابع محیط طبیعی) هرکدام دارای ویژگیهای خاص
خود و کیفیت نسبی هستند.

;)RIVM (2002
Workshop livability 2002

کیفیت محیطی میتواند به عنوان بخش اصلی مفهوم وسیعتر «کیفیت زندگی» همانند کیفیتهای
اصلی مانند سالمتی و امنیت در ترکیب با جنبههای همچون راحتی و جذابیت تعریف شود.

منبع(Van Kamp,2003:7) :
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نظریهپرداز

سال

نظریه
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 .)and Ter, 2008:190مطابق با نظر گهل )1987( 1فعالیتهای
مــردم را در فضاهای عمومی مـیتــوان در سه گــروه طبقهبندی
کــرد که هر یک به ویژگیهای متفاوتی در محیط کالبدی نیاز
دارند؛ فعالیتهای ضروری ،فعالیتهای انتخابی و فعالیتهای
اجتماعی .در حالت کلی فعالیتها سه طیف متفاوت را شامل
میشوند :دست ه نخست فعالیتهای ضروری را شامل میشوند که
حالتی کمابیش اجباری دارند و تحت هر شرایطی اتفاق میافتند و
وقوع آنها کمترین تأثیرپذیری را از محیط اطراف دارد .فعالیتهایی
مانند رفتن به مدرسه یا سر کار ،خرید و سایر فعالیتهای عمومی
و روزمره در این دسته جای میگیرند .دست ه دوم از فعالیتهایی
كه در فضای شهری انجام میشوند را فعالیتهای گزینشی و
انتخابی تشكیل میدهند كه تنها زمانی صــورت میپذیرند كه
تمایل به انجام آنها وجود داشته باشد و زمان و مكان نیز فراهم
آورن ــد ه زمین ه مساعد باشند .فعالیتهایی چــون پــیــادهروی،
نشستن و اســتــراحــت در مــكــانهــای ج ــذاب در ایــن دسـتــه قــرار
میگیرند .دست ه سوم فعالیتهای اجتماعی هستند كه بسته به
ویژگیهای فضای شهری طیف گستردهای از روابط متقابل افراد
را در بر میگیرند .شرایط خاص فضاها برای ایستادن ،نشستن،
خوردن ،بازی كردن و  ...هستند كه این فعالیتها را تحتتأثیر
خود قرار میدهند .هنگامی كه محیط از كیفیت پایینی برخوردار
باشد ،تنها فعالیتهای ضروری انجام میپذیرند ،اما در محیط
دارای كیفیت باال ،نهتنها فعالیتهای ضروری انجام میشوند بلكه
به دلیل وجود شرایط بهتر تمایل برای صرف زمان بیشتری برای
این فعالیتها نیز افزایش مییابد ( .)Gehl, 1987: 9-14در جدول
( )3رابط ه میان كیفیت فضای بیرونی و میزان وقوع فعالیتهای
بیرون نشان داده شده است.
ب) الگوهای رفتاری در محیط :رفتار فضایی انسان ،در دیدگاه
طراحی شهری ،مفهومی است که رابط ه میان محیط ساخته شده
و انسانهای سا کن در آن را توصیف میکند .رفتار فضایی «خوب»
شاخص طراحی شهری موفق است ،در حالی که رفتار فضایی «بد»
میتواند شاخص ضایع شدن منابع و دلیل نارضایتی سا کنان
باشد ( .)Wei et al, 2009:1از آنجایی که روانشناسی محیط
جایگاه مهمی در مطالع ه تعامل میان انسان و محیط دارد ،مخالف
روشهایی است که محیط یا افراد را به صورت موجودیت جدا گانه
بررسی میکند .از این رو این علم معتقد است ،برای درک مشکالت
محیطی باید به وابستگی ارتباط توجه کرد ( .)Ekici, 2004:16در
واقــع محیط ظرف و انسان به صــورت مظروف مطرح میباشد.
انسانها به عنوان مظروف در فضا در برخورد با محیط ،رفتارهای
مختلفی نشان میدهند؛ رفتارهایی که میتوان آنها را بر اساس
رویکردهای مختلف دستهبندی کرد .بر این اساس ،در نوع و نحوه
انجام رفتار دو عامل بسیار مهم ،تأثیرگذار هستند :محیط (اطالعاتی
که از آن به دست آوردهایــم) و فرد (با تمام ویژگیهای خــود) .در
عمل پایه و اساس رفتار ما ،ویژگیهای محیط و خصوصیات فردی
به صورت توأم است؛ بنابراین رفتار ما برآیندی از نیازها ،انگیزهها،
قابلیت محیط ،ادرا ک ،تصویر ذهنی و در نهایت معنی است که از
1 Gehl

محیط برای خود ساخته ایم (تصویر  .)1از این رو واضح است که
فعالیتهای ما تحتتأثیر این عوامل (محیطی و فردی) میتواند
اشکال مختلفی به خود بگیرد (پا کزاد .)229: 1391 ،رفتار محصول
محیط و تعامل این دو با یکدیگر است .عوامل فیزیکی گونا گون از
جمله سرو صدا ،آبوهوا و فضاهای محصور شده به طور مداوم ،در
انسان و حرکاتی که از وی سر میزند ،تأثیر میگذارند .این حرکات و
وا کنشها رفتار نامیده میشوند (آلتمن .)11:1382 ،آنچه در بررسی
تعریف رفتار مهم میباشد ،شامل عوامل فیزیکی (در فضا وجود
دارد) و غیرفیزیکی (در خصوصیات افراد وجود دارد) است .در این
راستا عوامل فیزیکی با بررسی مفهوم و نظریات فضای عمومی و
عوامل انسانی با بررسی نظریات رفتار و الگوهای رفتاری به دست
میآیند؛ بنابراین باید رفتار را شناخت تا بتوان به عوامل محیطی و
فردی مؤثر در رفتار دست یافت.
 .3.1.3انواع رفتار در محیط
الف -رفتار فردی
رفتارهای فردی شامل آن دسته از رفتارهایی هستند که به تنهایی
انجام میشوند .نکت ه مهم در مورد این رفتارها این است که این
رفتارها به صورت فردی انجام میشوند ،که ممکن است در خلوت
و یا در جمع بروز پیدا کنند .به عبارت بهتر حتی میتوان در میان
جمع ،رفتاری فردی انجام داد.
ب -رفتار اجتماعی
رفتار اجتماعی ،رفتاری است که مستلزم ارتباط بین دو یا چند
نفر است ،یعنی با وجود حداقل دو نفر انجامپذیر میباشد؛ مانند
گفتگو کــردن ،بــازیهــای گروهی و ...ایــن نــوع رفتارها نهتنها با
فعالیت دو یا چند نفر انجام میشوند ،بلکه در آنها افراد تحتتأثیر
یکدیگر نیز قرار میگیرند (پا کزاد.)234:1391 ،
ج -رفتار فضایی
رفتار فضایی شامل رفتارهایی هستند که در مکان و متأثر از محیط
پیرامون انجام میشوند .در واقــع ،در بررسی رفتارهای فضایی
نهتنها رفتار بین انسانها و رفتار بین انسان و محیط ،بلکه تأثیرات
متقابل انسان و محیط نیز مورد نظر قرار میگیرد .چگونگی استفاده
ما از محیط فیزیکی اطرافمان در برقراری روابط اجتماعی در حوزه
بررسی رفتار اجتماعی انسان در پیوند با محیط فیزیکی مورد بررسی
قرار میگیرد (.)Wei et al, 2009:1
د -رفتار غیرفضایی
آن دسته از رفتارهایی هستند که در ارتباط بین انسانها به وجود
میآیند و فــار غ از بعد مکانی و شرایط پیرامون مــورد بررسی قرار
میگیرند (پا کزاد.)253:1391 ،
 .3.1.4پارک های شهری
الــف) پــارک بــه عــنــوان یــک فضای عمومی :بــیتــردیــد پــارکهــای
شهری را باید در زمر ه اساسیترین عوامل پایداری حیات طبیعی
و انسانی در شهرنشینی ام ــروز بــه شمار آورد کــه ا گــر بــه صــورت
صحیحی برنامهریزی شوند ،در سالمسازی جسم و روح انسان
تأثیرات مطلوبی خواهند داشت .پارکهای شهری به عنوان یکی از
مهمترین فضاهای عمومی _ خدماتی شهر نقش زیادی در ارتقای
شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی نواحی

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

شرایط مساعد

شرایط نامساعد

فعالیتهای ضروری
فعالیتهای انتخابی
فعالیتهای اجتماعی

ادراک

معنی

نیازها

رفتار
تصویر

قابلیت
انگیسهها
محیط (فضای عمومی و فرد)

تصویر  -1عوامل تشکیل دهنده رفتار فرد در محیط -منبع :نگارندگان
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شهری دارنــد .این فضاها به مــوازات رشد و مترا کم شدن نواحی
شهری در جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفتهاند و راهبردهای
گونا گونی بــرای مکانیابی و توزیع مناسب آنها در محیطهای
شهری ابداع و به کار گرفته شده است (قربانی.)54 :1386 ،
ب) پارک یک « قرارگاه رفتاری»  :پارک یک قرارگاه رفتاری است زیرا
در فواصل زمانی مشخص الگوهای ثابت رفتاری در آن مشاهده
میشود .قرارگاه رفتاری و یا یک «مکان _ رفتار» عنصری تحلیل
کننده ب ــرای تحلیل محیط اســت کــه ب ــرای تشریح کــارکــردهــای
اصلی فضاهای معماری و طراحی شهری به کار گرفته میشود.
این مفهوم ،برای اولین بار به وسیل ه راجر بارکر و همکارانش برای
تجزیهوتحلیل محیط اجتماعی ،روانشناختی کالبدی کودکان
اب ــداع شــد .عناصر تشکیل دهند ه یک قــرارگــاه رفــتــاری به گفته
بارکر عبارت است از )1 :فعالیتهای مستمر و پایدار در یک مکان
و یا الگوی پایدار یک رفتار )2 ،قلمرو و یا آرایش سه بعدی محیط
یک مکان _ رفتار )3 ،ساختار محیط یک مکان _ رفتار که حاصل
همزیستی بین دو عنصر نخست و دوم است و  )4وجود یک دوره
زمانی.
یک قرارگاه رفتاری یک واحد کوچک اجتماعی است که از تلفیق
پایدار یک فعالیت و یک مکان به گونهای حاصل میآید تا در
فرآیندی منظم بتواند عملکردهای ضــروری آن محیط رفتاری را
ب��رآورده س��ازد .بارکر معتقد است یک قرارگاه رفتاری به مجموعه
ثابتی از فعالیت و مکان گفته میشود که یک فعالیت تکراری
یا یک الگوی ثابت رفتاری در آن اتفاق بیفتد ،طرحی خاص از
محیط را دارا باشد و ارتباط مناسبی بین فعالیت تکراری و محیط
برقرار نماید که در یک دوره زمانی معین انجام گیرد .یک قرارگاه
رفتاری مانند پــارک ،شخص را قادر میسازد تا به مجموعهای از
عالیق خود دست یابد .این عالیق برای افــراد گونا گون میتواند

بسیار متفاوت باشد .بیروحی و ماللت فضا ،اغلب به علت کمبود
ان ــواع الگوهای ثابت رفــتــاری در محیط اســت .فضاهای سنتی
در مقایسه با فضاهای مــدرن کمتر با این نقیصه روبــرو بودهاند
(امینزاده و افشار .)47:1382 ،به عبارتی ا گر در یک بستر رفتاری
مشخص ،در زمانهای مختلف الگوهای رفتاری دائمی و متفاوتی
بــروز نمایند ،آن محیط به مانند قرارگاهی رفتاری عمل میکند
( .)Lang, 1987:128روابط اجتماعی و معاشرت عمومی مردم در
قرارگاههای رفتاری عمومی صورت میگیرد .آنان جذب قرارگاهی
میشوند که توانایی و میل به سازگاری با الگوهای ثابت رفتاری
که در آنجا روی میدهد را داشته باشند .نکت ه مهم در نیاز به ایجاد
هماهنگی ،قابلیت انطباق و سازگاری بین یک الگوی رفتاری با
محیط فیزیکی آن است که رفتار در آن به وقوع میپیوندد .این
ویژگی سبب میشود تا برخی مکانها در ارتباط با برخی الگوهای
رفتاری مناسبتر بوده و دارای قابلیت بیشتری باشند.
 .3.2چارچوب مفهومی پژوهش
 .3.2.1مؤلفههای کیفیت محیطی
در مورد کیفیت تعامل انسان با محیط ،سه نظری ه روانشناختی
مطرح شده که شامل نظری ه « تعیینکنندگی محیطی» ،نظری ه «
امکاندهندگی محیطی» و نظری ه « احتمالدهندگی محیطی»
میباشند (پورجعفر و همکاران .)70:1388 ،دیدگاه تعیینکنندگی
محیطی بر آن است که تغییر در ّ
ماهیت محیطهای جغرافیایی،
اجتماعی ،فرهنگی و محیط ساخته شــد ه طبیعی یــا مصنوع
میتواند به تغییر در ادرا ک و رفتار انسانی منجر شود و انسان تسلیم
شرایط محیطی است .در حالی که نظری ه امکاندهندگی محیطی
بر آن است که محیط مجموعهای از قابلیتهای بالقوه برای برخی
رفتارها را فراهم مـیســازد و انسان در مقابل محیط صددرصد
تسلیم نیست و از انتخاب نسبی بــرخــوردار اســت .البته قابلیت
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ً
محیط الزاما به رفتاری خاص منجر نمیشود ،اما ا گر قابلیتی در
ً
محیط وجود نداشته باشد ،قطعا رفتار محقق نمیشود .در این
نظریه ،محیط امکان و یا محدودیت فراهم میسازد و رفتار بر
اساس مسائل فرهنگی شکل میگیرد (خطیبی .)67:1392 ،اما
از دیدگاه احتمالدهندگی محیطی ،محیط تنها قادر است زمینه
و احتمال رویــداد رفتاری یا ادرا کــی خاصی را فراهم نماید و قادر
به تعیین قطعی رفتار نیست و بنابراین انسان در انتخاب شرایط
محیطی آزاد است .در این نظریه ،محیط به دالیل شرایط کالبدی
خاص احتمال بــروز برخی رفتارها را افزایش میدهد ،به عبارت
دیگر محیط شرایطی ایجاد میکند که احتمال بروز برخی رفتارها
را نسبت به برخی دیگر افزایش میدهد .در اینجا بحث گونا گونی و
حق انتخاب پیش میآید (عباس زادگان.)81:1384 ،
گلکار ( )38 :1380معتقد است که کیفیت طراحی شهری را میتوان
به عنوان برآیند سه نیرو (مؤلفه) کیفیت عملکردی ،کیفیت تجربی
_ زیباشناختی و کیفیت زیستمحیطی شهرها در نظر گرفت .مؤلفه
«عملکردی» از یک سو در برگیرنده تأمین حرکت و دسترسی سهل
و مناسب پیادهها و سوارهها به مرا کز جاذب شهری است و از سوی
دیگر ،در بر گیرند ه عملکردهای دیگری همچون تفریح غیرفعال،
تماشای مــردم و مراسم گونا گون نیز بــوده تا ضامن سرزندگی و
غنای تجربه فضایی شهر گردند .مؤلف ه « تجربی _ زیباشناختی»
با دریافتهای ادرا ک ــی ،شناختی و ترجیحات محیطی افــراد در
قبال فضاهای شهری سروکار دارد .و در نهایت ،مؤلف ه «زیست
ُ
محیطی» در بعد خرد آن در بر گیرند ه مقوالتی همچون تنظیم
ُ
اقلیم خرد فضاهای شهری است و در بعد کالن دغدغ ه پایداری
زیستمحیطی شهری را دارد.
 .3.2.2ارتباط بین کیفیت محیطی و الگوهای رفتاری
از الگوهای گونا گونی برای بررسی محیط و رفتار انسانها استفاده
شده است .الگوی رفتاری ،انسان را موجودی رفتار محور قلمداد
نموده است .این رویکرد کنشگرانه بر وابستگیهای محیطی به
مثاب ه عوامل تعیین کنند ه رفتار تأ کید کرده و تالش میکند آنها را
شناسایی و در طراحی لحاظ کند .در الگوی بومشناختی ،رفتار و
محیط چنان در هم تنیده شده که تفکیک آنها دشوار است .رفتار
در بستر محیط تعریفپذیر است .طبق این رویکرد ،محیط ادامه
هستی و شخصیت افراد به شمار میرود .در واقع افراد عامل تغییر
محیط هستند و نه پذیرند ه ص��رف تأثیرات محیطی (خطیبی،
 .)67:1392این رویکرد رابط ه انسان را با محیط خود پویا و دائم
در حال تغییر میداند .طبق این رویکرد ،رابط ه انسان با محیط در
سطوح گونا گون برقرار میشود ،زیرا تأ کید بیش از حد بر یک سطح،
فرد را از یک کیفیت نظاممند رابط ه رفتار و محیط غافل میکند.
این رویکرد قابلیت پیوند دادن رویکرد مکانمحور طراح را با رویکرد
فرآیندمحور پژوهشگر دارد (آلتمن .)97 :1382،الگوهای رفتاری
ناشی از فرهنگ ،اعتقادات ،عادات ،محیط زندگی ،قوانین حا کم
بر جامعه و خصوصیات فردی است و هر کدام از این شاخصهها به
تنهایی یا به همراه سایر عوامل ،رفتارهای متفاوت افراد را توجیه
میکند .در هر حال الگوهای متفاوت رفتاری ،محیطهای خاص
خود را برای بروز یا کنترل احتیاج دارند.

در محیطهای شــهــری مختلف ،افـ ــراد و گ ــروهه ــای متجانس
شهروندان بنا به هدفی که دارنــد ،رفتارهای گونا گونی را از خود
بــروز میدهند .بنا به نظر چپین و بریل ،فعالیت هر فرد در فضا
تابع الگوی فضایی سیستم فعالیت اوســت .سیستم فعالیت در
واقــع جــاری شدن فعالیت در طی زمانی خاص بــرای رسیدن به
هدفی خاص اســت .در سیستم فعالیت ،فرد واحــدی از رفتار را
ً
از خود بروز میدهد که اصطالحا به عنوان یک اپیسود در مکان
خاص شناخته میشود .بر این اساس دیوید هاویالنه اصطالح «
فضای فعالیت» را مطرح میسازد و همانطور که پیشتر اشاره
شد ،راجر بارکر اصطالح « قرارگاه رفتاری» را معرفی میکند .بارکر
الگوهای رفتاری را به شکلی مرتبط با مکان کالبدی همان رفتار
توضیح میدهد .بارکر از طریق مشاهد ه رفتار مــردم در خــارج از
آزمایشگاه و در محیط واقعی شهر ،قرارگاههای رفتاری محیط
مصنوع از یک ساختمان گرفته تا یک شهر را عــاوه بر اهــداف
زیباییشناسانه ،به منظور تأمین محیط رفتاری افراد ذینفع در
محیط (فضای فعالیت یا قرارگاه رفتاری) مورد توجه قرار میدهد.
بر اساس نظری ه بارکر ،قرارگاه رفتاری به فضایی اطالق میشود که
با دو مجموعه عناصر ارتباط دارد :عناصر روانشناسی و عناصر غیر
روانشناسی .عنصر روانشناسی از نظر وی به شکل خاصی از رفتار
اشاره میکند و عنصر غیر روانشناسی شامل اشیای مادی است که
بروز رفتارهای خاصی را تسهیل میکند .مشاهده شده که احتمال
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 میکند (عباسزادگان.)1386 ،
از طرفی بارکر چنین بیان میدارد" :قرارگاه رفتاری دارای دو دسته
ویژگی ضــروری ساختاری و پویاست .در بخش ساختاری ،یک
قرارگاه رفتاری شامل یک یا چند الگوی جــاری رفتار و محیط و
محیطی احاطه کننده و ارتباط همساختی با رفتار دارد و در بخش
پویا اج��زای محیط _ رفتار یک قــرارگــاه که همساختها نامیده
میشوند ،در میان یکدیگر دارای یک درجــه وابستگی هستند
که این درجه وابستگی از درجه وابستگی آنها با همساختهای
قـرـارگ��اهه��ای رف�تــ�اری دیگر بیشتر اس��ت» و سپس به بیان هفت
شاخص از این تعریف میپردازد :الگوی جاری رفتار ،الگوی جاری
رفتار و محیط ،محیط بر الگوی رفتار احاطه دارد ،محیط با الگوی
رفتار رابط ه همساختی دارد ،اجزای رفتار _ محیط همساختها
نامیده میشوند ،همساختهای یک قرارگاه رفتاری معین درجه
وابستگی تعیین ش ــدهای دارن ــد و همساختهای یــک قــرارگــاه
رفتاری معین ،نسبت به بخشهای سایر قرارگاههای رفتاری،
میزان وابستگی بیشتری با خودشان دارند (.)Barker, 1968:94
محیط و رفتار و رابط ه همساختی آنها به عنوان مهمترین جزء
قرارگاه رفتاری و به تبع آن مهمترین جزء محیط ساخته شده چه
در بررسی محیطهای ساخته شده از منظر رفتاری و چه طراحی
محیط با رویکرد رفتاری بسیار دارای اهمیت است .با بررسی منابع
متعددی که به بررسی محیطهای ساخته شده با رویکردهای
مختلف ،از انسانشناسانه تا فرهنگی و بومی پرداخته ،مشخص
میشود که توجه به همساختها و دیگر اجزای قرارگاه رفتاری در

 .4روش تحقیق
پژوهش حاضر که در قالب یک مطالع ه موردی انجام میشود ،یک
تحقیق میدانی با رویکرد توصیفی _ تحلیلی است .در این پژوهش
بــرای تــدویــن چــارچــوب نظری ابــتــدا از روش اســنــادی استفاده
شده است .به این صورت که با مراجعه به کتابها ،نشریهها و
سایتهای مربوطه به وسیل ه یادداشتبرداری و فیشبرداری،
اطالعات مورد نظر برای بیان ادبیات موضوع و مفاهیم مورد نظر و
همچنین دیدگاهها و رویکردهای مرتبط با سئوال پژوهش گردآوری
شده است و سپس با استفاده از روشهــای توصیفی و تحلیلی
اقدام به تهیه و تدوین چارچوب مفهومی پژوهش به منظور ارائه
پیشنهادها و نتیجهگیری نهایی شده است .در بخش اصلی این
پژوهش یعنی مطالع ه مــوردی از روش پیمایشی استفاده شده.
ابزار گردآوری اطالعات در این روش ،پرسشنامه و همچنین تهیه
نقشههای رفتاری و مشاهدات میدانی بــوده اســت .با استفاده
از مطالب و اطــاعــات گـ ــردآوری شــده در بخش مبانی نظری،
متغیرهای مــورد بــررســی مشخص شــده و سپس بــرای سنجش
هر یک از متغیرها ،تعدادی گویه و سئوال تدوین شده است که
مجموع گویهها و سئواالت تکمیلی ،ساختار پرسشنامه را تشکیل
میدهند .در تدوین سئواالت پرسشنامه تالش شد که سئواالت در
راستای شاخصهای به دست آمده در چارچوب مفهومی پژوهش
به عنوان ارزیابی تأثیر مؤلفهها و شاخصهای کیفیت محیطی بر
الگوهای رفتاری در پارکهای شهری طراحی شود و از این طریق
شاخصها و زیرشاخصهای مدنظر پژوهش در قالب سئواالت
ملموس و بدون ابهام ،از استفادهکنندگان از پارک پرسیده شود
و سپس مورد تحلیل قرار گیرد .به عنوان نمونه در مبحث عوامل
کالبدی ،فیزیکی و ساختاری اقدام به طرح پرسشهایی در رابطه
بــا زیرشاخص ارتــبــاطــات و دسترسیها گــردیــد؛ بــه عــنــوان مثال
رضایتمندی استفاده کنندگان از کفپوشهای پارک به منظور
افزایش ایمنی .تعداد پرسشنامه در این پژوهش (بر اساس حجم
نمونه و فرمول کوکران)  100عدد بوده که در تابستان طی سه روز و
در ساعتهای  10صبح تا  1بعدازظهر و  5عصر تا  9شب بین استفاده
کنندگان از پارک توزیع شده است .نحو ه پاسخگویی به سئواالت،
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طراحی با هر رویکردی بسیار مهم است .از این روست که بارکر با
وجود تفاوت در رضایتمندیها ابراز میدارد که یک قرارگاه رفتاری
فرد را قادر میسازد به رضایتمندی برسد.
 .3.2.3شاخصهای پیشنهادی محیطی _ رفتاری در راستای
موضوع پژوهش
بر اساس مطالعات انجام شده و تحقیقات گسترد ه نگارندگان از یک
طرف و استناد به نظریات گونا گون صاحبنظران داخلی و خارجی
از طرف دیگر و شرایط کنونی پارکهای شهری ،میتوان شاخصها
و زیرشاخصهای مؤثر در ارتقای کیفیت محیطی پارکهای شهری
با تأ کید بر نقش رفتار و سازماندهی الگوهای رفتاری در نمونه
موردی را به صورت زیر ارائه داد:
الف) عوامل کالبدی ،فیزیکی و ساختاری
مجموعه فضایی در قالب کالبد و ساختار ،بیشترین تأ كید را
به ارتباطات فیزیكی و حركتی به صورت پیاده و ســواره دارد ،كه
در واقــع ایــن ارتــبــاط فضایی هر یك از عملكردها را سازماندهی
میكند ،بنابراین دسترسی فیزیكی ،شناسایی نقاط حرکتی و
مکث ،شناسایی لبهها ،تعیین نقاط و مکانهای تجمعپذیر یا
قرارگاههای رفتاری و ...در كنار عملكرد هر یك از عناصر موجود
در فضا میتواند كنش و وا كنش رفتاری را مورد تأیید قرار دهد.
بنابراین در پژوهش حاضر ،این شاخص شامل دو زیرشاخص «
ارتباطات و دسترسیها» و « کیفیات عینی» میباشد.
ب) فعالیت
ساختار پــارکهــای شهری در ارتــبــاط با رفــتــار ،باید در چارچوب
فعالیتها و عملكردها ،مورد بررسی قرار گیرد .چرا كه وجود یا عدم
وجود فعالیتها با توجه به عملكرد غالب یك محدوده میتواند
باعث ایــجــاد فرصت یــا ضعف در فضا شــده و در پــی آن رفتاری
نامتناسب با فضا باعث شكلگیری فعالیتهایی نابجا شود .در این
پژوهش ،این شاخص شامل دو زیرشاخص « تنوع فعالیتها» و «
تقویت قرارگاههای رفتاری _ فعالیتی» میباشد.
ج) تعامالت اجتماعی در فضا
در بررسی كیفیت محیطی پارکهای شهری در شاخص تعامالت
اجتماعی در فضا ،تأ كید بر پاسخدهی به ارزشه ــای اجتماعی
مـیبــاشــد .در ایــن ارتــبــاط میبایست بــه شناسایی گــروههــای
اجتماعی و ابعاد اجتماعی مورد نیاز پرداخته شده و سطح امنیت
مدنظر قرار داده شود .در تحقیق حاضر ،این شاخص شامل دو
زیرشاخص « سطح امنیت و ارتباطات اجتماعی» و « پیشگیری از
رفتارهای ناهنجار» میباشد.
د) زیست بوم
فضای سبز پارکها در میان فضاهای سبز شهری به عنوان جزء
ضروری و الینفک پیکر ه یگان ه شهرها بوده و در متابولیسم آنها نقش
اساسی را دارا میباشند که کمبود آنها میتواند اختالالت جدی در
حیات شهرها و به خصوص پارکهای شهری به وجود آورد .این
شاخص شامل دو زیرشاخص « مدیریت پسماند و زبالهها» و «
ویژگیهای زمینهگرایی و ا کولوژیکی» میباشد.
در بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مــردم در حــوز ه فضای عمومی و
پــارکهــای شهری میتوان گفت كه در واقــع ارتباط بین عوامل

محیطی و رفتاری در شكلگیری الگوهای رفتاری ،شامل برهمكنش
عوامل مورد اشاره در باالست که در چارچوب شاخصهای رفتاری
در محیط قرار دارنــد .در صورت انطباق این شاخصها میتوان
کیفیت محیطی مورد مطالعه را ارتقا و احترام به فضا را افزایش داد تا
الگوهای رفتاری مثبت تقویت شود و سطح كارایی فضا نیز افزایش
یابد .در این راستا با بررسی مفاهیم و نتایج حاصل از مبانی نظری
در ارتباط با موضوع مورد مطالعه ،پژوهش به سمت تعیین یك
چارچوب نظری منسجم هدایت میشود .بنابراین این چارچوب،
بر مبنای شاخصهای عوامل کالبدی _ فیزیکی و ساختاری،
فعالیت ،تعامالت اجتماعی در فضا و زیستبوم دستهبندی شده
و میتوان دالیــل انجام رفتارهای مطلوب و نامطلوب در فضا را
بررسی نمود .چارچوب مفهومی به صورت گویا در تصویر ( )2قابل
مشاهده است.
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مؤلفٍَای محیطی _ رفتاری در راستای مًضًع پژيَش
عًامل کالبدی ،فیسیکی ي

فعالیت

تعامالت اجتماعی در فضا

زیستبًم

ساختاری

مـــــــــــــــحديدٌ دخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

دسترسی فیسیکی

تىًع فعالیتَا

گريٌَای متىًع

تىًع گیاَی

خاطرات جمعی

زمیىٍ بًمی

وقاط حرکت ي مکث

چیدمان فعالیتَا

امىیت

مکانَای تجمع

مرزبىدی فعالیتَا

تىًع زماوی

سازمان فضایی

تىاسب فعالیتَا

کیفیت اقلیمی
مدیریت زبالٍ

تعییه اصًل بروامٍریساوٍ ي طراحاوٍ برای قرارگاٌَای رفتاری
بروامٍ ریسی ،طراحی ي پیشىُاد بر اساس ویازَای استفادٌکىىدگان
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تصویر  -2چارچوب مفهومی پژوهش  -منبع :نگارندگان

ارزیابی تأثیر مؤلفههای کیفیت محیطی بر
الگوهای رفتاری در پارکهای شهری

مراجع ه پرسشگران به پاسخگویان و به شیو ه مصاحب ه رو در رو بوده
است .در راستای اهداف تحقیق عالوه بر استفاده از اطالعات به
دست آمده از طریق تهیه و تحلیل پرسشنامه ،همانطور که اشاره
شد ،اقدام به تهی ه نقشههای رفتاری ()BEHAVIOR MAPPING
و مشاهدات میدانی در بازههای زمانی مختلف به خصوص در
ساعات اوج استفاده از پارک و از طریق تقسیمبندی فضای مورد
مطالعه ،به صــورت پیمایشی و مشاهدات مستقیم شده است.
همچنین فعالیتهایی که به طور معمول در بخشهای مشخصی
از فضای مورد مطالعه شکل میگرفت ،مورد بررسی و تحلیل قرار
گرفت و با توجه به شاخصهای بیان شده در چارچوب مفهومی
پــژوهــش ،فعالیتهای مشاهده ش ــده ،در قــالــب فعالیتهای
مطلوب و نامطلوب دستهبندی گردید و سپس برای تجزیهوتحلیل
این اطالعات و تدقیق معیارهای مؤثر رفتار در فضا از آزمونهای
آماری پارامتریک استفاده به عمل آمد.
 .5اعتبار تحقیق
آزمونهایی را که بر طبیعی بودن توزیع متغیر در جامعه استوار
هستند ،آزمونهای پارامتریک 1گویند .یکی از شروط استفاده از
آزمونهای پارامتریک ،نرمال بودن توزیع دادههاست؛ بنابراین
برای بررسی این پیشفرض با توجه به اینکه تعداد نمونه ،کمتر
از  200نفر اســت ،از آزمــون شاپیرو _ ویلک 2استفاده شده است.
1 Parametric statistical tests
2 Shapiro-Wilk

هدف از انجام این آزمون این است که مشخص شود آیا دادهها
از وضعیت نرمال برخوردارند یا نه؟ نتایج این آزمون در جدول ()4
ارائه شده است .با توجه به نتایج ،میتوان اظهار نمود که همه
متغیرها نرمال هستند؛ زیرا سطح معنیداری کلیه مقادیر  Zدر
هر یک ،بزرگتر از  0/05میباشد ( .)0P>/05بنابراین نتیجه گرفته
میشود که میتوان از آزمونهای پارامتریک برای تحلیل سئوال
اصلی و فرضیههای پژوهش استفاده کرد که نشان از معتبر بودن
پژوهش دارد.
 .6نمون ه موردی
 .6.1معرفی پارک مردم
پارک مردم با مساحت تقریبی  13هزار و  965متر مربع در غرب
شهر هــمــدان ق ــرار دارد .بــر اس ــاس طــرح هــای فــرادســت (طــرح
تفصیلی و جامع شهر) فعالیتهای این پارک در قالب شهری و
فراشهری میباشد .در اطراف این پارک عملکردها و کاربری های
مختلفی چون تجاری ،فرهنگی ،آمــوزش عالی و درمانی وجود
دارد که مهمترین عملکرد این محدوده فضای تفریحی گردشی
پارک مردم است که با توجه به موضوع مورد نظر در این پژوهش
تأثیر فضای پارک مردم در شکلگیری رفتار مردم از منظر ارتقای
کیفیت محیطی مورد بررسی قرار میگیرد .در نقشه ( )1میتوان
موقعیت این پارک را در شهر همدان و در حوزه بالفصل مشاهده
نمود.

جدول  -4نتیج ه آزمون شاپیر و ویلک برای نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش

شــاخ ـصهــای کیفیت
م ــح ــی ــط ــی م ـ ــؤث ـ ــر بــر
الــگــوهــای رف ــت ــاری در
پارکهای شهری

متغیرها

تعداد نمونه

مقدار Z

سطح معنیداری

کیفیت محیطی

100

0/989

0/546

عوامل کالبدی ،فیزیکی و ساختاری

100

0/975

0/055

فعالیت

100

0/976

0/065

تعامالت اجتماعی در فضا

100

0/984

0/287

زیستبوم

100

0/979

0/109

منبع :نگارندگان
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پارک مردم در منطق ه یک شهر همدان قرار داشته و از شمال به
بلوار فهمیده ،از غرب به خیابان مردم ،از شرق به بلوار بعثت و از
جنوب به خیابان پرستار محدود میشود .دسترسی به پارک از
نقاط مختلف و همچنین دسترسی از پارک مردم به عملکردهای
مجاور پارک از طریق مسیرهایی که در نقشه ( )2مشخص شده
است ،امکان پذیر میباشد:
 )1دسترسی از طریق خیابان مهدیه و میدان پژوهش،
 )2دسترسی از طریق بلوار بعثت )3،دسترسی از طریق خیابان
پرستار )4 ،دسترسی از طریق خیابان مــردم و  )5دسترسی از
طریق بلوار شهید فهمیده.
 .6.2شناسایی قلمروها و الگوهای رفــتــاری و فعالیتهای
موجود در پارک مردم
بــه منظور شناسایی رفــتــارهــا و تــأثــیــرات متقابل فضا و رفــتــار،
فعالیتهای متنوعی که مــردم در فضا در قسمتهای مختلف
پــارک انــجــام میدهند ،طبق مشاهدات بــرداشــت شــده اســت و
سپس با دستهبندی این فعالیتها در قالب فعالیتهای مطلوب

و نامطلوب اقدام به تهی ه نقش ه رفتاری برای فضای مورد مطالعه
شد .گفتنی است که مال ک طبقهبندی فعالیتها در این بخش
از پژوهش ،میزان رضایتمندی اقشار استفاده کننده از فضا از
فعالیتهای شکل گرفته در آن میباشد ،که بر اساس پاسخهای
ایشان به سئواالت پرسشنامه و همچنین مصاحبههای نگارندگان
بــا اف ــراد در پ ــارک م ــردم هــمــدان ب ــوده اس ــت .بــرخــی از بارزترین
این فعالیتها عبارتند از :نشستن مــردم در گشایش فضایی یا
آالچیقها ،بــازی کــردن ،پــیــادهروی ،دوچــرخــهســواری ،ورزش و
نرمش ،بــازی کــردن کــودکــان ،غــذا خــوردن ،اقام ه نماز ،کشیدن
سیگار و قلیان ،تکدیگری و . ...همچنین نــوع فعالیت نیز که
شامل فعالیتهای ضــروری ،انتخابی و اجتماعی میباشد قابل
تشخیص است تا میزان کیفیت محیط نیز از این طریق شناخته
شود .این فعالیتها و رفتارها در تمامی قسمتهای پارک مشاهده
شده و در نهایت نقش ه الگوهای رفتاری که در زیر آمده ،به صورت
تصویری ارائه شده است.

ارزیابی تأثیر مؤلفههای کیفیت محیطی بر
الگوهای رفتاری در پارکهای شهری

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

نقشه  -2مسیرهای دسترسی به پارک مردم  -منبع :طرح تفصیلی
همدان _ 1385

نقشه  -3حــوز ه مداخل ه مستقیم  -منبع :طــرح تفصیلی همدان-
 ،1385نگارندگان
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ارزیابی تأثیر مؤلفههای کیفیت محیطی بر
الگوهای رفتاری در پارکهای شهری

نقشه  -4نقش ه قلمروها و الگوهای رفتاری در پارک مردم همدان -منبع :نگارندگان

 .7یافتههای پژوهش
در این قسمت از پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی و
آمار استنباطی مناسب ،دادههــای جمعآوری شده مورد تحلیل
قرار میگیرند .برای این منظور با استفاده از دستهبندی افرادی
کــه بــه پرسشنامه پاسخ دادهانـ ــد ،بــر اســاس اطــاعــات جمعیت
شناختی از قبیل جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت و  ...به تحلیل

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

کیفیت محیطی مؤثر بر الگوهای رفتاری در نمون ه مــورد مطالعه
میپردازد ،نتایج آزمون فریدمن در جدول ( )6نیز نشان میدهد که
تعامالت اجتماعی در فضا به باالترین میانگین رتبه دارای بیشترین
تأثیر از بین شاخصهای دیگر بر کیفیت بخشی محیطی از منظر
الگوهای رفتاری در پارکهای شهری از نظر نمون ه مورد مطالعه
است و شاخص زیستبوم با کمترین میانگین رتبه دارای کمترین
تأثیر از بین شاخصهای دیگر بر کیفیت بخشی محیطی از منظر
الگوهای رفتاری در پارکهای شهری از نظر نمون ه مورد مطالعه
است.
بنابراین میزان تأثیر شاخصهای مؤثر در کیفیت بخشی محیطی
از منظر الگوهای رفتاری در پارکهای شهری از نظر نمون ه مورد
مطالعه به ترتیب اولویت به صورت زیر است:
 -1تعامالت اجتماعی در فضا -2 ،عــوامــل کالبدی ،فیزیکی و
ساختاری -3 ،فعالیت و  -4زیستبوم.
•فرضیه دوم :بین میزان تأثیر شاخصهای کیفیت محیطی مؤثر
بر الگوهای رفتاری در پارکهای شهری به لحاظ متغیرهای
جمعیت شناختی (جنس ،سن و میزان تحصیالت) تفاوت
وجود دارد.
نتایج آزمون  Tبرای گروههای مستقل درجدول ( )7نشان داد که
بین نظر زنــان و مــردان در مــورد میزان تأثیر شاخصهای عوامل
کالبدی _ فیزیکی و ساختاری  ،فعالیت و زیستبوم بر مؤثر بودن هر
یک از این شاخصها بر الگوهای رفتاری در پارکهای شهری از نظر
نمون ه مورد مطالعه تفاوت معنیداری وجود ندارد ،زیرا (.)0P>/05

رضایت از کفپوشها ،مسیرهای پیاده ،دوچرخه و  ...مطرح شد.
همچنین تعداد هشت سئوال در زمین ه فعالیتهای موجود در
پارک از جمله بازی کودکان ،نرمش و ورزش ،فعالیتهای بانوان
و  ...مورد پرسش قرار گرفت .تعداد هشت سؤال در مورد میزان
رضایت افراد از ویژگیهای مرتبط با زیستبوم فضای مورد مطالعه
همچون عنصر آب ،وضعیت آالچیقها ،پا کیزگی و نظافت پارک
و آلودگیهای صوتی و  13سئوال نیز در زمین ه ساختار و چگونگی
تعامالت اجتماعی در پارک مردم طراحی شده است .در نهایت با
استفاده از نرم افزار  SPSSدادههای کیفی تبدیل به آمار ّکمی شده
است که در زیر به آنها اشاره میشود.
 .7.1تحلیل یافتهها
•فرضی ه نخست :به نظر میرسد که ابعاد کیفیت محیطی در
ارتقای الگوهای رفتاری در پارکهای شهری مؤثر است.
با توجه به اطالعات جدول ( )5و نتایج به دست آمده از پرسشنامه،
تعداد پنج نفر (پنج درصد) از نمون ه مورد مطالعه ،میزان کیفیت
محیطی پارک مردم همدان را خیلی کم 11 ،نفر (11درصد) کم30 ،
نفر (30درصد) متوسط 31 ،نفر (31درصد) زیاد و  23نفر (23درصد)
خیلی زیاد بیان کردهاند .نتایج آزمون  ، Tمیانگین کیفیت محیطی
را  3/66نشان میدهد که بزرگتر از میانگین آماری " "3است و این
تفاوت در سطح یک درصــد معنیدار شد .بنابراین با 99درصــد
اطمینان نتیجه میگیریم که میزان تأثیر شاخصهای کیفیت
محیطی مؤثر بر الگوهای رفتاری در نمون ه مورد مطالعه باالتر از حد
متوسط اســت .عــاوه بر جــدول ( )5که به توصیف شاخصهای

جدول  -5توصیف میزان شاخصهای کیفیت محیطی مؤثر بر الگوهای رفتاری در پارک مردم همدان
خیلی کم

گزینه

متوسط

کم
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خیلی زیاد

زیاد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فعالیت

7

7

10

10

30

30

31

31

22

22

تعامالت اجتماعی در فضا

4

4

12

12

31

31

31

31

22

22

زیستبوم

3

3

13

13

32

32

29

29

23

23

5

5

11

11

30

30

31

31

23

23

کیفیت محیطی (میانگین)

 = 22/92آمارهT
 = 3/66میانگین
 sig = 0/000سطح معنیداری  df = 99درجه آزادی

منبع :مطالعات میدانی و پرسشنامهای نگارندگان
جدول  -6اولویتبندی شاخصهای کیفیت محیطی مؤثر بر الگوهای رفتاری در پارک مردم همدان با آزمون فریدمن
متغیرها

میانگین رتبه

اولویت

تعامالت اجتماعی در فضا

3/07

1

عوامل کالبدی ،فیزیکی و ساختاری

2/74

2

فعالیت

2/11

3

زیستبوم

2/09

4
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آماره خی دو

44/14

درج ه آزادی

3

سطح
معنیداری

0/000
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عوامل کالبدی ،فیزیکی و ساختاری

4

4

9

9

26

26

35

35

26

26

شاخصهای مورد مطالعه

15
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از طرفی نتایج نشان میدهد که در مــورد میزان تأثیر شاخص
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 پارکهای شهری از نظر نمونه
موردی بیشتر از تأثیر سایر شاخصها میدانند.
نتایج آزمــون تحلیل واریانس یکطرفه در جدول ( )8نشان داد
که بین شاخصهای مؤثر کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در
پارکهای شهری از نظر نمون ه مورد مطالعه به لحاظ سن و میزان
تحصیالت تفاوت معنیداری وجود ندارد ،زیرا ( .)0P>/05بنابراین
نظر ،نمون ه مورد مطالعه در گروههای سنی مختلف و با تحصیالت
مختلف در مورد میزان تأثیر شاخصهای بیان شده بر الگوهای
رفتاری در پارکهای شهری مشابه است.
 .7.2ارتباط بین شاخصها
ارتباط بین شاخصهای مؤثر کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری
در پارک مورد مطالعه و مسئل ه اصلی پژوهش ،بر اساس نتایج به
دست آمده از پرسشنامه و آزمونهای آماری (آزمــون همبستگی
اسپیرمن) بیان میگردد .این آزمون رابط ه بین متغیرها یا همان
شاخصهای مورد مطالعه را بررسی و تحلیل کرده و در نهایت به

نتایج مستند میرسد.
بین شاخصهای مؤثر کیفیت محیطی بر الگوهای رفـ�ت��اری در
پارکهای شهری از نظر نمون ه مورد مطالعه رابطه معنیدار وجود
دارد که این رابطه در جدول زیر بیان شده است .در این جدول
 rضریب همبستگی اسپیرمن sig ،سطح معنیداری * ،به معنای
در سطح پنج درصد معنیدار و ** به معنای در سطح یک درصد
معنیدار است.
نتایج آزمــون همبستگی اسپیرمن در جــدول ( )9نشان میدهد
که بین شاخصهای مؤثر کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری
که��ای شهری از نظر نمون ه م��ورد مطالعه رابط ه مثبت و
در پ��ار 
معنیدار وجود دارد ،زیرا ()0P</05؛ بهعبارتی با افزایش کیفیت
در شاخصهای مورد اش��اره ،کیفیت محیطی پارک ارتقا مییابد
و برعکس .همچنین بین شاخص عــوامــل کالبدی _ فیزیکی و
ساختاری بــا شاخصهای فعالیت و تعامالت اجتماعی رابطه
مثبت و معنیدار اما با شاخص زیستبوم رابطهای وجود ندارد .به
عبارتی با افزایش کیفیت در عوامل کالبدی ،فیزیکی و ساختاری،
کیفیت شاخصهای فعالیت و تعامالت اجتماعی در فضا از منظر
الگوهای رفتاری ارتقا مییابد و برعکس .بین شاخص فعالیت با

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

16

شماره یازدهم
تابستان 1393

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

ارزیابی تأثیر مؤلفههای کیفیت محیطی بر
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شاخصهای
کیفیت محیطی
مؤثر بر الگوهای
رفتاری در
پارکهای شهری

عوامل کالبدی ،فیزیکی و ساختاری
فعالیت
تعامالت اجتماعی در فضا
زیستبوم

جنس

میانگین

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

3/68
3/64
3/78
3/66
3/47
3/56
3/96
3/76
3/51
3/58

آماره T

درجه آزادی

سطح
معنیداری

0/701

98

0/485

1/377

98

0/172

0/988

98

0/325

2/25

98

0/026

0/79

98

0/430

منبع :مطالعات میدانی و پرسشنامه ای نگارندگان
جدول  -8بررسی میزان تأثیر شاخصهای کیفیت محیطی مؤثر بر الگوهای رفتاری در پارک مردم همدان به لحاظ سن ،میزان تحصیالت و شغل با
استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه

سن

شاخصهای کیفیت
محیطی مؤثر بر الگوهای
رفتاری در پارکهای
شهری

متغیر

آماره F

درجات آزادی

سطح معنیداری

کیفیت محیطی

1/115

 df2 =95و df1=4

0/354

عوامل کالبدی ،فیزیکی و ساختاری

1/515

 df2 =95و df1=4

0/204

فعالیت

1/400

 df2 =95و df1=4

0/240

تعامالت اجتماعی در فضا

2/041

 df2 =95و df1=4

0/095

زیستبوم

0/611

 df2 =95و df1=4

0/656

2/310

 df2 =95و df1=4

0/063

عوامل کالبدی ،فیزیکی و ساختاری

1/224

 df2 =95و df1=4

0/306

فعالیت

1/552

 df2 =95و df1=4

0/194

تعامالت اجتماعی در فضا

2/286

 df2 =95و df1=4

0/066

زیستبوم

1/836

 df2 =95و df1=4

0/128

کیفیت محیطی
تحصیالت

شاخصهای کیفیت
محیطی مؤثر بر الگوهای
رفتاری در پارکهای
شهری

منبع :مطالعات میدانی و پرسشنامهای نگارندگان

جدول  -9نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین شاخصهای مؤثر کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در پارک مردم همدان
رابطهی متغیرها
کیفت محیطی
شاخصهای
کیفیت محیطی مؤثر
بر الگوهای رفتاری
در پارکهای
شهری

عوامل کالبدی ،فیزیکی و ساختاری
فعالیت
تعامالت اجتماعی در فضا
زیستبوم

r
sig
r
sig
r
sig
r
sig
r
sig

1
0/687
**
0/000
0/672
**
0/000
0/771
**
0/000
0/539
**
0/000

2
0/307
**
0/002
0/401
**
0/000
0/132
0/191

3

0/377
**
0/000
0/090
0/371

4

0/257
**
0/010

5

-

منبع :مطالعات میدانی و پرسشنامهای نگارندگان

تصویر  -3نمودار گرافیکی نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن -منبع :نگارندگان

 .8نتیجهگیری
رویکرد مورد مطالعه در این پژوهش و کاربست آن در قالب یک
پارک شهری مانند پارک مردم همدان میتواند تا حدود زیادی به
سایر نمونههای مشابه هم تعمیم داده شود .با نگاهی به شرایط
محیطی پارک مردم میتوان گفت که این پارک در مقیاس شهری
و فراشهری میتواند به عنوان یک کانون اصلی تعامالت اجتماعی
و رفتاری در کنار جنبههای تفریحی آن در شهر همدان تعریف
شود .از این رو لزوم توجه به مسائل مرتبط با قلمروها و الگوهای
رفتاری کاربران و منطبق کــردن آنها از هر حیث با شاخصهای
کیفیت محیطی ،ام�رـی ض���روری ب�هـ نظر مـ�یرس��د .هــدف از این
پژوهش این است که با بررسی و تحلیل کیفیت محیطی پارکهای
شهری از یک طرف و الگوهای رفتاری استفادهکنندگان متعدد و
متنوع این پارکها از طرف دیگر  ،نقاط قوت و جنبههای بحرانی
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شاخص تعامالت اجتماعی در فضا رابط ه مثبت و معنیدار وجود
دارد ،ولی با شاخص زیستبوم رابطهای وجود ندارد .به عبارتی
با افزایش کیفیت شاخص فعالیت ،کیفیت تعامالت اجتماعی در
فضا از منظر الگوهای رفتاری ارتقا مییابد و برعکس .بین شاخص
تعامالت اجتماعی در فضا با شاخص زیستبوم رابط ه مثبت و
معنیدار وجود دارد .به عبارتی با افزایش کیفیت شاخص تعامالت
اجتماعی در فضا ،کیفیت شاخص زیستبوم از منظر الگوهای
رفتاری ارتقا مییابد و برعکس.

کیفیت محیطی در پارکها از نظر نمون ه مورد مطالعه شناخته شود
تا بر مبنای آن بتوان وضعیتهای نامطلوب محیطی را از طریق
سازماندهی الگوهای رفتاری کاربران بهبود بخشید .در برنامهریزی
برای ارتقا و بهبود سطح کیفیت محیطی فضاهای عمومی و در
رأس آن پارکهای شهری که محور اصلی پژوهش حاضر است ،الزم
است نیازها و الگوهای رفتاری استفادهکنندگان از فضا در نظر گرفته
شود .با داشتن چنین دیدگاهی کیفیت بخشی به اینگونه فضاها
ً
ّ
به موضوعی صرفا تک ُبعدی و متکی بر شاخصههای ّکمی محدود
نمی شود و از سایر پتانسیلهای کیفی بــرای ایجاد یک فضای
عمومی پویا ،سرزنده و اجتماعی توأم با رفتاهای مطلوب استفاده
میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ارتقای کیفیت محیطی
و تأثیر مؤلفههای آن بر قلمروها و الگوهای رفتاری در پارکهای
ً
شهری صرفا مفهومی ّکمی و تکنیکی نبوده ،بلکه با مفاهیم کیفی
همچون کیفیت محیط کالبدی ،تنوع فضای اجتماعی و تعامالت
اجتماعی ،فعالیتهای اجتماعی ،وابستگیهای مکانی و کیفیت
محیطزیست شهری یا زیستبوم نیز در ارتباط است .مؤلفههای
اثــرگــذار بر کیفیت محیطی فضاهای عمومی از جمله پارکهای
شهری ،رابط ه دو سویه با الگوهای رفتاری استفادهکنندگان از
این فضاها دارند .از سویی قرارگاههای رفتاری نسبت به الگوهای
جاری رفتار یا محیط فیزیكی جبریتر هستند .در نتیجه سازگاری
محیط و رفتار ،بستگی به میزان شایستگی کاربران حاضر در فضا
و ویژگیهای انــداموارهای آنها دارد .تحلیل پارکهای شهری به
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عنوان قرارگاههای رفتاری ،شناخت غنیتری را از رفتار انسان،
نسبت بــه شهود تنها ،بــه دســت مـیدهــد .چنین تحلیلهایی
اطالعاتی را نیز در مــورد تفاوتهای فــردی و گروهی در الگوهای
رفتاری فراهم م ـیآورد كه میتواند طراحان را از تصور قالبی که
در مورد مردم و فعالیتهایی که آنها انجام میدهند ،رها سازد.
بنابراین برنامهریزی و طراحی شهری به هیچ وجــه نباید قصد
رویارویی و برخورد مستقیم با الگوهای رفتاری حاضران در فضاهای
عمومی و کاربران پارکهای شهری و تغییر و یا اصــاح رفتارها را
داشته باشد .بلكه باید سعی كند با استفاده از ابزار و وسایل موجود
و به كارگیری تكنیكهای مفید و مؤثر ،فضای پارکهای شهری
را به گونهای طراحی نماید که عالوه بر نگاه انسانمدارانه به آن،
بستر الزم برای ارتقای کیفیت محیطی پارکها در آینده را بر طبق
مقتضیات زمان فراهم سازد.
مطالعات انجام شده بر روی پارک مردم همدان نشان میدهد،
نهتنها اعمال تغییرات سلیقهای به منظور رفــع نارساییهای
موجود در پــارک و استفاده از فعالیتهای غیرمرتبط با اهــداف
پــارک ،سبب به وجود آمدن ناسازگاری بین شاخصهای مؤثر بر
بهبود و ارتقای سطح کیفیت محیطی و الگوهای رفتاری حاضران
در آن میگردد ،بلکه هر قدر فضا نسبت به استفادههای مطلوب
و عمومی قابلیت و جذابیت بیشتری داشته باشد ،نسبت به
استفادههای نامطلوب یا ناهنجار محدودتر میگردد .در پژوهش
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حاضر ،مطالع ه کیفیت محیطی و تأثیر شاخصها و مؤلفههای آن
بر الگوهای رفتاری در پارک مردم همدان انجام شد و با توجه به
نیازهای استفادهکنندگان و نیز بررسی کمبودهای موجود به منظور
تأمین نیاز آنها ،پیشنهادهایی به منظور بهبود ّکمی و کیفی کلیه
عملکردها در قالب چهار شاخص بیان شده در پژوهش و در نهایت
ایــده آل کردن پارک برای استفاد ه تمامی گروههای حاضر در آن
ارائه میگردد .با ارئ ه این راهکارها میتوان به نتایجی مانند ارتقای
کیفیت محیط طبیعی ،اجتماعی و فرهنگی پــارک ،دستیابی به
پایداری نسبی در پارک با حضور فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی
برآمده از الگوهای رفتاری کاربران و تبدیل پارک به محیطی پویا
و فعال بــا نگرش عمیق بــه ارزشه ــای آن و نیز تأمین نیازهای
استفادهکنندگان دست یافت.
 .9پیشنهادها
با توجه به تحلیل و ارزیابیهای انجام گرفته از طریق اطالعات
پرسشنامه و همچنین درک نارساییهای موجود در فضای مورد
مطالعه از طریق تحلیل نقش ه رفتاری به دست آمده ،پیشنهادهای
پژوهش را میتوان در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر و پاسخ
به سئوال اصلی پژوهش ،در دو سطح بیان نمود .این پیشنهادها
در سطح نخست در قالب راهبردها و راهکارها و در سطح دوم
شامل پیشنهادهای موضوعی _ موضعی میباشد.

جدول  -10پیشنهادها برای ارتقای کیفیت محیطی و تأثیر بهین ه شاخصهای کیفی محیط بر الگوهای رفتاری در پارک مردم همدان

ارزیابی تأثیر مؤلفههای کیفیت محیطی بر
الگوهای رفتاری در پارکهای شهری

احداث و بنا نمودن آالچیق در قسمتهایی که پتانسیل نشستن را داشته ولی به دلیل اینکه محل مطمئنی برای نشستن ،صرف
غذا و ...در محدودههای مشخص شده وجود ندارد فاقد این تجهیزات است.
ایجاد گرههای فعالیتی و اجتماعی در نقاطی که به دلیل ارتباطات کاربران با یکدیگر پرتردد میباشد ،به منظور سوق دادن استفاده
کنندگان از پارک به سمت انجام فعالیتهای مطلوب.
کفسازی مناسب مسیرها برای افزایش سطح ایمنی در گشایش فضایی محوط ه وسایل ورزشی و نرمشی و محوط ه شهربازی.
ایجاد گشایش فضایی با مبلمان ورزشی در محدود ه وسایل ورزشی و نرمشی در قسمت شرقی پارک.
توجه به ویژگیهای زمینهگرایی و ا کولوژیکی فضای سبز در حاشیه محوط ه شهربازی ،کاشت گیاهان با تأ کید بر اقلیم ،آبوهوا،
توپوگرافی و هندس ه مرکزگرا.
پیشنهادها در تقویت دید در شب.
قالب راهبردها و ایجاد مسیرهای حرکتی و مکانهای توقف برای تماس مستقیم استفادهکنندگان از پارک با محیط و حدا کثر بهرهوری و تجربه حسی
از چشماندازهای طبیعی موجود در پارک.
راهکارها
بهبود وضعیت مبلمان پارکی و تجهیز فضاهای بسترساز رفتارهای نامطلوب در محدوده پارک.
استفاده از صندلیهای متحرک به منظور طراحی متناسب با اقلیم در قسمتهای مختلف.
تقویت قلمروهای رفتاری با ایجاد تنوع در فعالیتهای موجود در فضا.
پیاده محور کردن خیابان مردم و طراحی ورودیهایی به پارک از این خیابان که در نتیجه کیفیات بصری در پارک را ارتقا داده و حس
دعوتکنندگی را در استفادهکنندگانی که قصد ورود به داخل پارک را دارند ،تقویت کند.
نورپردازی مناسب و در نتیجه ارتقای سطح امنیت در فضا در شب.
در نظر گرفتن فضای فعالیتی ،ورزشی ،اجتماعی و تفریحی ویژه بانوان.
مدیریت پسماندها و زبالهها از طریق جانمایی مناسب سطلهای زباله در فواصل مشخص.
طراحی ورودیهای اصلی پارک.
پیشنهادهای عقبنشینی قسمتی از فضای سبز به منظور ایجاد فضای کافی پارکینگ برای استفادهکنندگان از طریق جانمایی پارکینگ حاشیهای.
طراحی مسیر دوچرخه به موازات پیادهراه مردم برای ارتقای سطح تفرجگاهی و کیفی محدوده.
موضوعی _
موضعی
ایجاد فضاهای تفریحی با تأ کید بر فرم هندسی مرکز گرا.
ایجاد میدانچ ه اقتصادی ،به منظور ساماندهی وضعیت دستفروشها و حفظ سیمای بصری پارک.
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