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چکیده
که بار معنایی  مخاطبان اصلی یک فضای  شهری، استفاده کنندگان از آن هستند و فضای شهری همراه با حضور مردم است 
کاربران و همخوانی  که توفیق هر فضای  شهری را می باید در پاسخگویی آن به نیازهای  گفت  می یابد، بنابراین می توان 
از یک فضای شهری  استفاده کنندگان  بر روی  با یکدیگر جست وجو نمود.  درنتیجه پژوهش  طرح)کالبد( و محتوا)رفتار( 
گرفته شود. بدین ترتیب برای  می تواند به  عنوان منبعی ارزشمند در برنامه ریزی، طراحی و مدیریت فضاهای شهری به کار 
گام توجه به رفتارهای جاری در آن و بهره گیری از انواع روش های  سنجش میزان پاسخ دهی یک فضای شهری، نخستین 
رفتارنگاری خواهد بود تا تصویری واضح از وضعیت موجود فضای  شهری و میزان هماهنگی طرح و محتوا به دست آید. 
گردشگران، فضای  کردستان برای  مهمترین فضای  شهری فراغتی شهرستان مریوان و یکی از جذابترین مقصدهای استان 
کناره  دریاچه  زریبار است. در این پژوهش فضای یاد شده با انجام رفتارنگاری طی36 روز و در طول فصول بهار،  فراغتی 
تابستان و پاییز سال 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله  حاضر ضمن مروری کوتاه بر نظریات و روش های صاحب نظران 
گرفتن امکانات در دسترس، انواع روش های رفتارنگاری همخوان  در زمینه  رفتارنگاری، با دسته بندی این روش ها و در نظر 
با شرایط را مورد استفاده قرار داده است. بنابراین پژوهش پیِش رو یک تحقیق میدانی با رویکرد توصیفی_تحلیلی است 
که برای سنجش میزان پاسخگویی فضای  شهری بیان شده، به رفتارهای جاری در آن انجام شده است. روش ارزیابی به 
صورت مشاهده  مستقیم و حضور در فضا بوده، تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و تحلیل داده های مکانی 
کاربران از وضع موجود محیط  گرفته است. نتایج این پژوهش به وضوح ناخرسندی  با بهره گیری از نرم افزار GIS صورت 
کمی،  کمبود فضاهای نشستن از لحاظ  کیفیت و  کناره  آب دریاچه  زریبار را نشان می دهد. نبود فضاهای نشستن با  فراغتی 
مدت  زمان سپری شده  اندک مردم در محیط و عدم وجود شرایط آسایش محیطی برای حمایت از رفتارهای مورد عالقه  
که شرایط  کاربران نسبت به طرح وضع موجود بوده و نشان از آن دارد  افراد حاضر در محیط، نمونه هایی از نارضایتی های 

کاربران نیست. وضع موجود به شیوه  مناسبی پاسخ  دهنده نیازهای 

گان کلیدی: رفتارنگاری، دنبال گشت، فضای پاسخ ده، ردگیری، دریاچه  زریبار. واژ
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مقدمه. 1
که برای خلق  رفتار استفاده کنندگان محیط از آن نظر مهم است 
حضور  خواهان  مردم  که  مکان هایی  یعنی  صددرصد  مکان های 
کاربران با توجه به جز  در آن  هستند، توجهات عملی به نیازهای 
کل الزم و ضروری است)Whyte, 1988:24-30( و شیوه  استفاده   و 
 Whyte,(می نماید بازتاب  را  آنان  خواسته های  فضا،  یک  از  مردم 
106 :2013(. از مهم ترین مباحث در زمینه  طراحی شهری، بررسی 
که  فرایند خلق مکان است  ابعاد سه گانه  فرم، معنا و عملکرد در 
را  عملکرد  و  فرم  بعد  دو  می توان  رفتارنگاری  روش  از  استفاده  با 
از دیگرسو چون رساله   قرار داد.  و تحلیل  موشکافانه مورد تجزیه 
همواره  اســت،  ــردم وار  ــ م شهری  فضاهای   خلق  طــراحــی  شهری 
ویـــژه ای  اهمیت  از  شــهــری  فــضــاهــای  در  کــاربــران  رفتارشناسی 
و  امروزه طراحی فضاهای شهری سلیقه ای  بوده است.  برخوردار 
باب میل طراحان  شهری از مهم ترین معضالت موجود در طراحی  
دور  آن  خاستگاه  از  را  طراحی  شهری  که  موضوعی  است؛  شهری 
آمدن رشته  طراحی  شهری  به وجود  نوعی نقض غرض  به  و  کرده 
گونه  ایــن  نتیجه   اســت.  حرفه ای  جامعه   و  کادمیک  آ جامعه   در 
طراحی ها وجود ناهنجاری های رفتاری در فضاهای شهری است 
کالبد می نامند. در این  که به زبان علمی تر آن را ناهمخوانی رفتار و 
میان به این دلیل  که از میان سه نوع فعالیت  موجود در فضاهای 
و  اختیاری  فعالیت های  اجتماعی(  و  اختیاری  شهری)ضروری، 
کیفیت  اجتماعی در فضاهای شهری فراغتی جریان دارد، اهمیت 
کرده  کلیدی را در حضورپذیری بودن فضا ایفا  فضای  شهری نقشی 
و همخوانی طرح و محتوا در فضاهای شهری فراغتی پایه و اساس 

حضور مردم در فضا خواهد بود.
زیبا  زریبار به سبب چشم اندازهای طبیعی  کناره  دریاچه   محیط 
آب،   عنصر  خصوصًا  و  طبیعت  پررنگ  حضور  و  فــرد  به  منحصر  و 
مهم ترین  مریوان،  شهر  مردم  فراغتی  فضای  اصلی ترین  به عنوان 
و  می کند  ایفا  شهر  ایــن  مــردم  فــراغــت  اوقـــات  گـــذران  در  را  نقش 
خصوصیات  با  گردشگران  و  بومی  مــردمــان  از  بسیاری  مخاطب 
رفتاری متفاوت بوده و مکان اصلی اجرای بسیاری از مراسمات و 
جشنواره های1 با شهرت بین المللی می باشد. در این پژوهش سعی 
بر آن است تا با شناخت الگوهای رفتاری موجود در محیط، میزان 
این  بر  و  شود  سنجیده  رفتارها  با  کالبد  ناسازگاری  یا  و  سازگاری 

گردد. اساس پیشنهاد هایی برای بازطراحی محیط ارائه 

پیشینه  تحقیق. 2
که از روش رفتارنگاری برای درک تعامل  پژوهش های رفتار_محیط 
بین مردم و محیط استفاده می کنند، دهه هاست که مورد استفاده 
گرفته است. تا نیمه  دهه  1980 مطالعات رفتاری  پژوهشگران قرار 
در فضاهای عمومی تنها توسط جامعه  دانشگاهی و تحقیقاتی بود. 
که تحلیل ها و اصول  گشت  اما تا پایان این دهه برای همه  نمایان 

شهر  در  سال  هر  ماه  مهر  خیابانی  تئاتر  بین المللی  1  جشنواره های 
پایتخت  لقب  مریوان  شهر  سبب  همین  به  که  می گردد؛  برگزار  مریوان 
اصلی ترین  از  یکی  زریبار  را داراست. محیط دریاچه   ایران  تئاتر خیابانی 

مکان های اجرای این تئاترهای خیابانی است.

مرتبط با زندگی جمعی و فضای جمعی باید به ابزاری که مستقیمًا در 
 Gehl &(گیرد، تبدیل شود شهرسازی 2و در عمل مورد استفاده قرار 
Svarre,2013:3(. این روش توسط ایتلسون3 در دهه  1970 گسترش 
 Golicnik &(فضا4می پرداخت چیدمان  و  رفتار  ثبت  به  که  یافت 
Ward Thompson,2010(. پیتر باسلمن5 با همکاری ویلیام وایت 
برای تأثیر خرداقلیم بر رفتار افراد، براساس روش«فضای همگانی_
شهری  فضاهای  در  را  گسترده ای  تحقیقات  همگانی«6  زندگی 
و  کوپرمارکوس   .)Bosselmann,1984(داد انجام  سانفرانسیسکو 
که با آن  فرانسیس مشاهده رفتار را به عنوان روشی در نظر می گیرند 
کمترین زمان، می تواند به اطالعات ارزشمندی از نحوه   محقق در 
از بررسی مکان و  با استفاده  از مکان دست یابد و  استفاده  مردم 
کنترل شده بسیاری از حدس  حذف آزمایش ها درون محیط های 
کار آنها  گمان ها را از بین برده و بیشتر به قطعیت نزدیک  شود. در  و 
رفتارنگاری، تکنیک های ارزیابی پس از حضور در فضا را نیز در بر 
که بر رویکردهای سیستماتیک و  می گرفت)بازطراحی(، روش هایی 
کید  واقعیت های عملکردی فضا و نه مسائل زیبایی شناسی آن تأ
نحوه   بر  زیبایی شناسی  مسائل  که  موضوع  ایــن  با  آنها  داشــت. 
گذاشت، موافق  تأثیر خواهد  از فضا  بردن  و میزان لذت  استفاده 
که منتقدان زیبایی شناسی تنها فرم را در  بودند. اما معتقد بودند 
نظر می گیرند، حال آن که روش رفتارنگاری، شیوه ای از ارزیابی است 
 Cooper Marcus(که تعامل میان مردم و فرم محیط را در نظر می گیرد
and Francis, 1998: 346(. محققان بسیاری چون وایت7)1980(، 
گل8)1987( و ادوارد تی هال9)1966( به ارتباط بین رفتارهای انسان 
کتر مکان پرداخته اند و مهمترین نتایج پژوهش های خود را  کارا و 
از طریق رفتارنگاری به  دست آورده  اند و از انواع روش ها برای ثبت 
حرکات مردم استفاده می کنند؛ از فیلم گرفته تا مشاهده  مستقیم و 
ثبت مستمر تصاویر. هدف همه  این محققان در پژوهش هایشان، 
ارائه  راهنماهای طراحی عملگرا برای خلق محیط هایی پاسخ ده 
که  بــرای نمونه ایشان به جــای روش هــای تجویزی  بــوده اســت. 
در  را  فضا  کــاربــران  مشاهده   روش  بــود،  استوار  زیبایی شناسی  بر 
 Golicnik & Ward(دادنـــــد قــرار  استفاده  مــورد  پژوهش هایشان 
Thompson,2010(. فضاهای عمومی به عنوان بخشی از قلمروی 
کارآیی و معنای اجتماعی دارند  اجتماعی و زندگی شهری، هنگامی 
انسانی باشند.  نیازهای  از رفتارها و  که پاسخگوی دسته  وسیعی 
که در برابر رفتارهای انسانی  در واقع آنها محیط هایی پاسخ ده اند 
می توانند رویکردهای متعددی را اتخاذ نمایند؛ رویکردهایی چون 
آسان سازی،  سازمان دهی،  و  ساختاردهی  جداسازی،  بهسازی، 
تقویت و در نهایت پاسداشت و تجلیل)Lawson, 2001:4(. ایگان 
و  رفــتــاری  الگوهای  بررسی  با  پژوهشی  در  همکاران  و  فیورتافت 
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8  Jan Gehl
9  Edward T. Hall
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کودکان با استفاده ازGPS و ترکیب آن با میزان ضربان  دنبال گشت 
در  کودکان  رفتارهای   ،GIS نــرم افــزار  از  بهره گیری  کــودکــان1و  قلب 
عوامل  تأثیر  تا  دادنــد  قرار  بررسی  مورد  را  محوطه های دو مدرسه 
 Fjørtoft et(کنند کودکان بررسی  کالبدی2را بر فعالیت های بدنی3 
al, 2009(. در میان صاحب نظران عرصه  طراحی  شهری در ایران 
که تمرکز خود را بر روی تأثیرات محیطی_ نیز شاخص ترین فردی 
شهری  طراحی  استاد  بحرینی،  حسین  سید  داده،  قــرار  رفتاری 
به  شهری  فضاهای  تحلیل  کتاب  در  وی  اســت.  تهران  دانشگاه 
کیفی الگوهای رفتاری استفاده کنندگان از خیابان  کمی و  ارزیابی 
 Bahreini,(مـــی پـــردازد از نظر وی عنصر اصلی فرم شهر اســت،  که 
2002(. بهرامی نیز در رساله  دکترای خود، به رفتارنگاری در پارک 
استقالل4سنندج پرداخته و میزان پاسخ دهی فرم وضع موجود به 
گرفته در ذهن آنها را مورد سنجش  رفتارهای مردم و باورهای شکل 
پژوهش های  پیشینه   البته   .)Bahrami, 2012(ــت ــ اسـ داده  قــرار 
که رفتارنگاری همواره بر ثبت  مبتنی بر رفتارنگاری نشانگر آن است 
کل  در  و  شهری  میادین  خیابان ها،  در  شده  مشاهده  رفتارهای 
که با زندگی روزمره  مردم سروکار داشته و به  فضاهایی تمرکز دارد 
که  فضاهای  شهری فراغتی و نمونه  موردی حال حاضر )لبه   آب( 
بیشترین استفاده  آنها در روزهای تعطیل و بعدازظهرهای پس از 

کمتر پرداخته است. ساعات اداری بوده، 

مبانی نظری. 3
فعالیت. 3.1

که در راستای برآوردن یکی از نیازهای او  به تمامی افعال انسانی 
گفته می شود. باوجود تنوع زیاد رفتارهای  انجام می گیرند، فعالیت 
یا  آنها  فیزیکی  جنبه   در  تشابه  طریق  از  را  آنها  می توان  انسانی، 
کرد  کوچک تری دسته بندی  نیاز، در بسته های  برآوردن  ک  اشترا
و به آن نام یک فعالیت خاص داد)Pakzad, 2010: 41(.  برونداد 
که فعالیت های  مردم در  گل نشان از آن دارد  رفتارنگاری های یان 
که هر یک به  فضاهای  همگانی در سه دسته طبقه بندی می شوند 
خصیصه هایی متفاوت در محیط نیاز دارند؛ فعالیت های ضروری، 
که  گزینشی و فعالیت های اجتماعی. دسته  نخست  فعالیت های 
فعالیت های ضروری را شامل می شوند، تقریبًا حالتی اجباری دارند، 
کمترین تأثیرپذیری را  تحت هر شرایطی اتفاق می افتند و وقوع آنها 
از محیط اطراف دارد. فعالیت هایی مانند رفتن به مدرسه، خرید 
و سایر فعالیت های عمومی و روزمــره در این دسته جا می گیرند. 
که در فضای  شهری انجام می شوند را  دسته  دوم از فعالیت هایی 
زمانی  تنها  که  انتخابی تشکیل می دهند  و  گزینشی  فعالیت های 
صورت می پذیرند که تمایل به انجام آنها وجود داشته باشد و زمان 
و مکان نیز فراهم آورنده  زمینه  مساعد باشند. فعالیت هایی چون 
پیاده روی، نشستن و استراحت در مکان های جذاب در این دسته 
که بسته  قرار می گیرند. دسته  سوم فعالیت های اجتماعی هستند 

1  Heart Rate (HR)
2  Landscape elements
3  Physical activity

4  پارک شانوی فعلی

به ویژگی های فضای  شهری طیف گسترده ای از روابط متقابل افراد 
نشستن،  ایستادن،  برای  فضاها  خاص  شرایط  می گیرند.  بر  در  را 
تأثیر  را تحت  که این فعالیت ها  خــوردن، بازی کردن و ... هستند 
کیفیت پایینی برخوردار  خود قرار می دهند. هنگامی که محیط از 
محیط  در  امــا  می پذیرد  انجام  ضــروری  فعالیت های  تنها  باشد، 
کیفیت باال نه تنها فعالیت های ضروری انجام می  شوند بلکه  دارای 
به دلیل وجود شرایط بهتر تمایل برای صرف زمان بیشتر برای این 
فعالیت ها نیز افزایش می یابد)Gehl, 1987:9-14(. به دلیل فراغتی 
از نوع  اغلب فعالیت های جــاری در آن  بررسی  مــورد  بــودن نمونه  

گزینشی و اجتماعی خواهند بود.

رفتار. 3.2
نحوه  انجام یک فعالیت را رفتار می گویند. رفتار انسانی برآیندی از 
انگیزه ها و نیازهای فرد، قابلیت محیط، تصویر ذهنی فرد از دنیای 
دارد،  او  بــرای  تصویر  ایــن  که  معنایی  و  او  ک  ادرا از  ناشی  ج  خــار

.)Pakzad, 2010: 48(می باشد

3.3. رفتارنگاری
که در آن فعالیت ها  رفتارنگاری5به معنای برداشت محیطی است 
برداشت  و  کالبدی  بــرداشــت  ــوزه   ح دو  هــر  شامل  و  مــی دهــد  خ  ر
رفتاری فعالیت ها می شود)Sallis et al., 1998(. در این روند نحوه  
 King et al.,( با محیط بسیار مهم است  تعامل فعالیت های فرد 
2002(. بنابراین رفتارنگاری هم شامل ویژگی های محیطی و هم 

.)Cosco et al, 2010(فعالیت های بدنی خواهد بود

3.4. انواع رفتارنگاری
بازشناخت:  هم  از  را  رفتارنگاری   گونه   دو  مــی تــوان  کلی  طــور  به  
 Gehl &(1.رفــتــارنــگــاری ایــســتــگــاهــی و 2.رفــتــارنــگــاری حـــرکـــتـــی

.)Svarre,2013:21-36
• رفتارنگاری ایستگاهی	

این نوع برداشت رفتاری، شامل ثبت رفتارها در مقطع خاصی از 
فضاست و رفتارهای جاری در یک بخش مشخص بر روی نقشه 
رفتارنگاری شامل  نوع  این  رفتار، ثبت می گردد.  نقطه  وقوع  و در 
چهار نوع ثبت رفتار، قلمروپایی و ثبت آثار ناشی از رفتار6)ردگیری( و 
کلی  عکس برداری است. این امر در نهایت تصویر واضحی از الگوی 
.)Gehl & Svarre,2013:26(فعالیت های ایستا7را به دست می دهد

• رفتارنگاری حرکتی	
رفتارنگار می تواند  ثبت حرکت مردم،  و  ایستادن  بر یک  جا  عالوه 
کرده و حرکت آنها را به  طور خاص ثبت  افرادی مشخص را دنبال 
سنجش  ــرای  ب شیوه  ایــن  دنبال گشت8می گویند.  آن  به  که  کند 
فعالیتی  چه  و  مکانی،کی  چه  در  این که  ثبت  و  پیاده روی  سرعت 
 Gehl &(اســــــت مــنــاســب  مــی افــتــد،  ــفــاق  ات فـــرد  مسیرحرکت  در 

.)Svarre,2013:28
5  Behavior settings
6  Looking For Traces
7  Staying Activities
8  Tracking
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شناخت محدوده  مورد مطالعه. 4
کیلومتری شمال  غربی شهر مریوان و  دریاچه زریبار1 در فاصله دو 
و  و 10 دقیقه  کردستان، در طول جغرافیایی 46 درجه  استان  در 
عرض 35 درجه و 31 دقیقه و ارتفاع هزار و 250 متری از سطح دریا 

کناره  آب دریاچه   گرفته است. محدوده  مورد مطالعه بخشی از  قرار 
کاربرد تفریحی و فراغتی دارد. این  که در حال  حاضر  زریبار است 
فضا به شکل خطی بوده و به طول 515 متر و مساحت تقریبی12 

هزار مترمربع است. 

کناره  آب دریاچه  زریبار و نمونه  هایی از رفتارهای جاری در آن. کلی محیط فراغتی  تصویر شماره 2:  فرم 

کوردی: Zrêbar 1 به زبان 

کوه های میراجی نسبت  تصویر شماره 1 : سلسله  مراتب حوزه  نفوذ تا حوزه  مورد مداخله براساس نقشه های هوایی، موقعیت شهر مریوان و رشته  
به دریاچه  زریبار در تصاویر دیده می شود.
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5.  روش
بر  تمرکز  با  چگونه  داد،  خواهد  نشان  پــیــِش رو  پژوهش  واقــع  در 
کناره   فراغتی  فضای  کتر  کارا بــا  آ نها  ارتــبــاط  و  رفــتــاری  الگوهای 
دریاچه  زریبار، می توان میزان پاسخ ده بودن این فضای  شهری را 
کاربران حاضر در آن سنجید. به  این منظور به مدت  به رفتارهای 
36 روز برابر با 115/5 ساعت حضور در فضای  شهری یاد شده و در 
طول فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1394 رفتارنگاری در انواع 
که از لحاظ مختصات زمان به  گرفته است،  روش های آن صورت 

شرح جدول شماره 1 است. 
به دلیل حضور بسیار زیاد کاربران و درنتیجه احتمال وقوع رفتارهای 
بیشتر و متنوع تردر فصل تابستان، میزان برداشت های این فصل 
انــواع رفتارنگاری نیز  به تفکیک  بیشتر از سایر فصول بوده است. 

ساعات و روزهای برداشت در جدول 2 نمایش داده شده است.

در برداشت رفتاری اولیه ، به منظور تهیه  جدول ثبت رفتارها1، به 
بررسی  کل  سایت  رفتارهای جاری در  بهار  روز در فصل  مدت دو 
گفتنی اســت در طول  گــردیــد.  یــاد شــده ثبت  شــده و در جــدول 
کامل  کامل تر شد. نمونه   برداشت های سه فصل سال، این جدول 

آن در جدول 3 آمده است:
از مجموع رفتارنگاری های ایستگاهی در طول سه فصل برداشت، 
کناره  آب دریاچه  زریبار  کل فضای  فراغتی  سه هزار و 531 رفتار در 
گروه  گردید و در رفتارنگاری حرکتی نیز 317 نفر در قالب 74  ثبت 

گرفتند. مورد دنبال گشت، قرار 
به دلیل حجم زیاد اطالعات از یک طرف و حصول برون دادهای 
محیط های  از  استفاده کنندگان  رفــتــارهــای  از  علمی  و  ــارآمــد  ک
می بایست  دیگر،  طــرف  از   )Handy, 1996; Røe, 2000(شــهــری
کمی  ــای  را به سمت داده ه این داده هــا  که امکان دارد  تا جایی 

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

میزان برداشتتعداد روز برداشتفصل
7 ساعت5 روزبهار

85 ساعت23 روزتابستان
20 ساعت8 روزپاییز

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

گونه هانوع برداشت رفتاری
تعداد 
ساعت

تعداد روز

رفتارنگاری ایستگاهی

33.516ثبت رفتار
42برداشت رفتاری اولیه

41فیلم برداری از رفتار
42قلمروپایی

63ردگیری
6412دنبال گشترفتارنگاری حرکتی

جدول شماره 3: جدول رفتارنگاری ایستگاهی مورد استفاده.

1 Data Collection Form
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کمی  برای تحلیل  این پژوهش  سوق می دادیم. بدین منظور در 
داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. از دیگر سو نیز چون 
در رشته های مکان محور همانند طراحی  شهری و معماری، تحلیل 
کمی  موضعی و شرایط مختصاتی داده ها نیز به اندازه  تحلیل های 
برداشت های  داده هــا،  موضعی  تحلیل  برای  است،  اهمیت  حائز 
که به صورت دستی در زمان برداشت ثبت شده بودند، به  میدانی 

نرم افزار )GIS )Arc Map انتقال داده شد.

یافته ها. 5
یافته های حاصل از رفتارنگاری ایستگاهی. 5.1

که بیشترین افراد حاضر  این بخش از رفتارنگاری ها نشان می دهد 
افراد(  درصد  کودکان)36  و  افــراد(  کل  درصد  جوانان)37  فضا  در 
کمتر  کل افراد حاضر در فضا،  کهن ساالن نیز با سه درصد  بوده اند و 
که از همه   گفت  از سایر سنین در فضا حاضر شده اند، اما می توان 
سنین در فضا حضور داشته و فضا پتانسیل جذب همه  رده های 
کناره  دریاچه   سنی را داراست؛ اما وضعیت موجود محیط فراغتی 
کمتری برای رده های سنی نوجوانان، بزرگساالن و  زریبار جذابیت 
خصوصًا کهن ساالن را داراست که بررسی خواسته های این رده های 

سنی می تواند به عنوان پژوهشی دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
تحلیل نحوه  آمدن به دریاچه نشان می دهد که کناره  دریاچه  زریبار 
مراجعه کنندگان،  از  درصــد   72 و  داشته  خانوادگی  حال وهوایی 
همراه با خانواده   خود در فضا حضور می یابند و هم از این روست 
خود  به  را  فضا  در  حاضر  افــراد  از  توجهی  قابل  درصــد  کودکان  که 
بر  کم  حا خانوادگی  حال وهوای  سو،  دیگر  از  می دهند.  اختصاص 
که جز در مواردی معدود،  فضای دریاچه  زریبار سبب شده است 
نسبت زنان به مردان برابر با یک باشد و زنان همیشه در این فضای 
کمتر در سایر  که   شهری حضوری پررنگ داشته  باشند، موضوعی 

فضاهای شهری ایران دیده می شود.
و  جــوانــان  اغلب  کــه  نیز  دوستانه  جمع های  خــانــواده هــا،  از  بعد 
نوجوانان هستند، در محیط دریاچه زریبار حضوری پررنگ دارند. 
در  به  تنهایی  فــردی  که  می شد  دیــده  کم  بسیار  کلی  به طور  امــا 
فضای فراغتی دریاچه  زریبار حضور یابد و تنها چهار درصد افراد به 
که محیط  گفت  تنهایی در فضا حضور می یافتند. بنابراین می توان 
کناره  دریاچه  زریبار برخالف طرح وضع موجود نیازمند فضاهایی 
که  گروه های مراجعه کننده به فضا  اجتماع پذیر است تا به نیازهای 

خواستار با هم  بودن هستند، پاسخ ده باشد.

نمودار شماره 1:   درصد حضور رده های سنی مختلف در محیط به تفکیک.

تصویر شماره 3: نقشه ترکیبی1 حضور افراد از سنین مختلف در محیط دریاچه در فصل بهار با استفاده از GIS)برداشت روزهای10 و 15 خرداد، 1394(.

1 منظور از نقشه  ترکیبی، همپوشانی نقشه های حاصل از چندین دفعه 
رفتارنگاری است.
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کل 20  که در  در دسته بندی رفتارها، رفتارنگاری ها نشان می دهد 
نوع رفتار در این محیط فراغتی جریان دارد. جدول شماره 5 این 
رفتارها را به تفکیک انواع و درصد وقوع نشان می دهد. درصدها 
گــپ زدن،  همان  یا  گفت وگو1  منظر  ترتیب  به   که  اســت  آن  بیانگر 
کــردن منظره محبوب ترین  تماشا  و  مــردم، عکاسی  کــردن  تماشا 

رفتارها در محیط دریاچه  زریبار هستند.
مورد  رفتارهای  از  هیچ کدام  به  موجود  وضع  کالبدی  محیط  اما 
در  کــه  موضوعی  نیست،  پــاســخ ده  مناسب  طــور  بــه  مــردم  عالقه  
رفتارنگاری حرکتی هم بدان اشاره خواهد شد. فضای وضع موجود 
گفت وگوی  به  پاسخگویی  برای  نه دارای فضای جمعی مناسبی 
کافی برای نشستن  کاربران و نه دارای فضاهای نشستن مناسب و 
کردن مردم و منظره است. ویلیام وایت با بررسی  افراد برای تماشا 
که 10 درصد مساحت  فضاهای شهری موفق نتیجه گیری می کند 
 Whyte,(این فضاها به فضاهای نشستن تخصیص داده می شود
کناره  آب دریاچه   2013:61(. این در حالی است که مساحت محیط 
زریبار بالغ بر 12 هزار متر مربع بوده اما مساحت فضاهای نشستن 
آن 307 مترمربع است، یعنی 2.6 درصد مساحت فضا برای فضای 

که با معادالت فضاهای شهری  گرفته شده است  نشستن در نظر 
با  مرتبط  آمارهای  در  توجه  قابل  نکته   دارد.  فاصله  بسیار  موفق 
از آن که به مناظر زیبای اطراف  که مردم بیشتر  رفتارها این است 
می کنند،  نگاه  را  فضا  در  حاضر  مــردم  دیگر  انــدازنــد،  نظر  دریاچه 
جذابیت  از  بیش  مردم  دیگر  کردن  تماشا  جذابیت  دیگر  بیان  به 
کردن مناظر زیبای اطراف بوده است. از لحاظ روان شناسی  تماشا
که یکی از راه های برآورده شدن  نیز این موضوع ثابت شده است 
 Gehl &(اســـت و دیــده شدن  به دیــدن  نیاز  اجتماعی،  مقبولیت 
کناره  آب  Svarre,2013:91(. بنابراین فضاهای نشستن در محیط 
این  پاسخگوی  تا  بــوده  رفت وآمد  فضاهای  مجاور  در  می بایست 
این  تقریبًا  موجود  وضع  نشستن  فضاهای  که  باشد  مــردم  عالقه  
کمی و  که بیان شد از لحاظ  چنین شرایطی را دارند، اما همان گونه 

کمبود روبه روست. مساحت، فضای نشستن با 

5.1.1.  تحلیل حالت بدنی 
کاربران در  توقف  به نحوه   ایستگاهی  رفتارنگاری  از  این بخش  در 
پرداخته  بدنی  مختلف  حــاالت  در  زریبار  دریاچه   فراغتی  محیط 

جدول شماره 4:  نحوه  حضور افراد در محیط تفریحی دریاچه زریبار.

درصدجمعپاییزتابستانبهارنحوه  آمدن

72%36816125412521همراه با خانواده

24%195480185860همراه با دوستان

4%1012515150تنهایی

جدول شماره 5: درصد رفتارهای جاری در محیط فراغتی دریاچه  زریبار.

تصویر شماره 4:  رفتارهای جاری در بخش میانی محیط دریاچه  زریبار، در فصل پاییز، )برداشت روز جمعه 1394/8/1(

1 Talkscape
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زمان  مدت   بر  مستقیم  طور  به  فضا  در  توقف  شیوه   شد.  خواهد 
تلقی  بــدان دلیل مهم  ایــن  مــی گــذارد.  تأثیر  سپری شــده در فضا 
کــه تــوقــف هــای طــوالنــی تــر بــه معنای ســرزنــدگــی بیشتر  مــی شــود 
شهرهاست)Gehl, 2013: 143( و هرچه مردم را به بیشتر ماندن در 
کنیم، بیشتر به هدف خلق فضاهای شهری  فضای شهری ترغیب 
یا  و  این تحلیل به مناسب بودن  نزدیک  خواهیم شد.  سرزنده تر 
عنوان  به   می تواند  و  بود  خواهد  مرتبط  بسیار  مبلمان ها  نبودن 
گیرد. فضاهای نشستن و  معیاری در این زمینه مورد بررسی قرار 
پیش شرط  مهم ترین  ایمن  و  انعطاف پذیر  راحــت،  نشیمن های 
موفقیت فضای  شهری و از اصول اساسی برای تشویق به حضور 
بیشتر در فضاست)Whyte, 2013: 45-50(. توقف در فضای مورد 
و  ثانویه  نشستن  اولیه،  نشستن  گونه   سه  به  می توان  را  بررسی 

ایستادن تقسیم بندی نمود.
گرما و سرمای شدید  بیش از نیمی از مردم خصوصًا در زمان های 
به صورت ایستاده در فضا توقف می کردند. دلیل اصلی آن نامناسب 
که در  بودن فضاهای نشستن به  خصوص نشیمن  های اولیه بود 
گرما و سرما عایق نبوده و از جنس فلز بودند، نشیمن  های  مقابل 
کننده  فضا و از جنس سنگ  که به  صورت لبه های تعریف  ثانویه نیز 
نمی شوند  محسوب  سرما  و  گرما  برای  خوبی  عایق های  هستند، 
اما در قیاس با جنس فلزی، نشیمن های اولیه بهتر عمل می کنند. 
که بیان شد، 72 درصد افراد به صورت خانوادگی و بیش  همان طور 
از 24 درصد به  صورت جمع های دوستانه در محیط فراغتی دریاچه 

زریبار حضور می یابند، اما هیچ  مبلمان یا فضای اجتماع پذیری در 
فضا طراحی نشده و تمامی لبه ها و مبلمان ها به نوعی اجتماع گریزند. 
جمع های بیش از چهار نفر، تمایلی به نشستن بر فضاهای نشستن 
فضاهای  و  لبه ها  بر  نشستن  صــورت  در  و  نمی دهند  نشان  اولیه 
نشستن ثانویه، به  زحمت می توانند با یکدیگر به تعامل بپردازند. 
انواع  به  را  ایستادن  از حاضران،  نیمی  از  کــِلّ فضا بیش  این که در 
گواهی بر این  نشستن)و خصوصًا نشستن اولیه( ترجیح می دهند، 
کناره  دریاچه    که فضاهای نشستن موجود در محیط  موضوع است 
که ایستادن عمومًا یک  زریبار موفق نبوده اند؛ این در حالی است 
که فرد می تواند به  راحتی  کوتاه مدت است و مدت زمانی  فعالیت 

.)Gehl, 2013: 135(بایستد، محدود است
بنابراین نامناسب بودن فضاهای نشستن مستقیمًا بر مدت  زمان 
موضوعی  بــود؛  خواهد  تأثیرگذار  شهری  فضاهای  در  شده  سپری 
که حاصل اش در رفتارنگاری حرکتی بیشتر محسوس خواهد شد. 
ایستگاهی دیده شد، وجود  رفتارنگاری  که در  نکته  مهم دیگری 
همبستگی شدید بین تعداد افراد نشسته و رفتارهای فعال جاری 
که  کسانی  در محیط است. رفتارهای فعال نقش یک نمایش برای 
رفتار غیرفعال دارند را داراست. مردم بیشتر مکانی را برای نشستن 
قــدم زدن، دویدن و سایر  رفتارهایی همانند  که  انتخاب می کنند 
رفتارهای فعال در مجاور آن در جریان باشد؛ زیرا این نوع رفتارها 
کردن جذاب هستند. به  نوعی می توان گفت رفتارهای  برای تماشا 

فعال نقش مکمل را برای رفتارهای غیرفعال بازی می کنند.

کلیه  رفتارنگاری ها. جدول شماره 6: حالت بدنی افراد برداشت شده در طول 

فصل فصل بهارحالت بدنی
تابستان

فصل 
درصد افرادپاییز

6%2813056نشستن اولیه
37%282678335نشستن ثانویه

57%2611409353ایستادن

. GIS تصویر شماره 5:  نقشه  حالت بدنی افراد در رفتارنگاری های فصل تابستان و در بخش غربی  محیط فراغتی دریاچه  زریبار،  با استفاده از

ی
هر

ی ش
ها

ضا
ی ف

ده
سخ 

ن پا
یزا

ی م
زیاب

ی ار
 برا

تی
یاف

 ره
ی

گار
ارن

رفت



85
1395 ــار  ــ ــ ــه ــ ــ ب

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره هجدهم

5.1.2.  قلمروپایی
محیط  به  مراجعه کنندگان  درصــد   72 از  بیش  این که  به  توجه  با 
خانوادگی  حال وهوای  دارای  دریاچه  و  بوده  خانوادگی  به  صورت 
خانواده ها  قلمروپایِی  رفتاری،  برداشت های  طول  در  می باشد، 
و  برداشت  قلمروپایی،  نوع  این  از  منظور  می رسید؛  نظر  به  الزامی 
تحلیل فاصله ای است که خانواده ها در حین توقف و ماندن در فضا 
از یکدیگر ایجاد می کردند تا نوعی حریم و آسایش روانی را برای خود 
فراهم آرند. برای این منظور نحوه  استقرار نزدیک به 70 خانواده در 

که به تفکیک در جدول 7 آمده است: گرفت  فضا مورد مداقه قرار 
از قلمروپایی خانواده های حاضر در محیط فراغتی  نتایج حاصل 
که اغلب خانواده های دارای جمعیت  دریاچه  زریبار نشان می دهد 
مشابه با هم، با فاصله ای تقریبًا ثابت از همدیگر مستقر می شوند، 
از طرف دیگر هم مشاهدات نشان می دهد خانواده های پرجمعیت 
نقشی تکیه گاهی را در فضا ایفا می کنند و همواره تأثیر مثبتی بر فضا 
گذاشته و نوعی آرامش  روانی را برای سایر خانواده های مستقر در 
را  موضوع  این  نیز  پیشین  پژوهش های  می آورند؛  ارمغان  به  فضا 
به همین   ،)Golicnik & Ward Thompson, 2010(می کنند تأیید 
که در مجاور آنها مستقر  دلیل خانواده ها به  صورت عام متمایل اند 
 شوند. اما این مجاورت بسته به جمعیت خانواده ها نیز متفاوت 
است. به  طورکلی از لحاظ جمعیتی، سه نوع ارتباط بین خانواده ها 

وجود داشت: 

• پرجمعیت _ پرجمعیت	
ارتباط  نوع  این  بین خانواده ها در  کمترین فاصله  مشاهده شده 
نفره و بیشتر،  که اغلب خانواده های 10  به  گونه ای  دیده می شد، 
فاصله  حدودی 1 تا 2 متری با هم داشتند، مگر این که موانعی بین 
آنها وجود داشته باشد. این فاصله به فراخور تقلیل تعداد اعضای 
خانوار افزایش یافته که البته این فاصله گرفتن نیز آستانه ای داشت 

و بیش از آن ادامه نمی یافت.
• کم جمعیت	 پر جمعیت _ 

مجاور  در  کــه  داشتند  سعی  جمعیت  کــم   خــانــواده هــای  هــمــواره 
گویی این مجاورت، نوعی  گردند،  خانواده های پر جمعیت مستقر 
حس آرامش روانی را به ایشان القا می کرد، اما میزان نزدیکی آنها 
بــوده و  نــوع نخست  ارتباط  از  کمتر  پر جمعیت  به خــانــواده هــای 

فاصله ای بین 4-6 متر با خانواده های پر جمعیت داشتند. 
• کم جمعیت _ کم جمعیت	

پر  خانواده های  وجــود  عــدم  یا  وجــود  تحت تأثیر  ارتباط  نــوع  ایــن 
که  اوقــاتــی  در  بــود،  جمعیت  کم  خــانــواده   دو  مجاور  در  جمعیت 
قرار  جمعیت  پر  خانواده   یک  مجاور  در  جمعیت  کم  خانواده   دو 
فاصله  ایــن  و  داشتند  یکدیگر  از  کمی  فاصله   اغلب  می گرفتند، 
مابین3-6 متر بوده است اما در غیاب خانواده  پر جمعیت اغلب 

این فاصله افزایش و به 6-8 متر می رسید.

کناره  تفریحی دریاچه  زریبار. جدول شماره 7: جمعیت و تعداد خانواده های مورد بررسی برای قلمروپایی در 
تعدادخانوادهجمعیتخانواده
27خانوادهخانواده2-5نفره
32خانوادهخانواده6-9نفره

10خانوادهخانواده10نفرهوبیشتر

تصویر شماره 6:  قلمروپایی خانواده ها در محیط فراغتی در بخش شرقی محیط فراغتی  دریاچه  زریبار. 
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5.2. تحلیل رفتارنگاری حرکتی)دنبال گشت(1
کل روزهای  که در جدول شماره 2 اشاره شد، 12 روز از  همان  طور 
رفتارنگاری  به  می شد،  بــرداشــت  ساعت   64 شامل  که  بــرداشــت 
حرکتی اختصاص داده شد. رفتارنگاری حرکتی شامل 74 گروه بوده 
افراد  رفتارهای  بهتر  درک  برای  گرفتند.  دنبال گشت قرار  مورد  که 
مورد بررسی، تمامی دنبال گشت های انجام شده، همراه با ترسیم 
حرکت افراد به صورت خط بر روی نقشه  بوده است. دنبال گشت 
در محیط دریاچه از ساعت شش صبح )زمان شروع فعالیت ها( تا 
ساعت سه نیمه شب )زمان پایان یافتن فعالیت ها( را شامل شده 
را در  و مدت  زمــان سپری شده در فضا  رفتارها، مسیر حرکتی  که 
ساعت های مختلف شبانه روز و در روزهــای مختلف هفته ثبت و 

مورد بررسی قرار  داده است.
گروه بررسی شده شامل 317 نفر)169 مرد، 148 زن( بوده و به   74

این شرح است:
با  بــرابــر  فضا  در  حضور  مــدت   میانگین  دنبال گشت ها،  بــراســاس 
که با توجه به این که فضای مورد بررسی یک  38/34 دقیقه بود 
فضای شهری فراغتی و خصوصًا اوقات فراغت هفتگی است، زمانی 
دو  زمانی  فضا  در  مردم  بیشتر  ماندن  اهمیت  است.  اندک  بسیار 
که همگی طراحان  شهری معاصر معتقدند، این  چندان می شود 
که مکان ها را می آفرینند و به آنها بار معنایی و ارزشی  مردم هستند 
می بخشند)Carmona et al, 2009: 209(. مدت  زمان صرف شده 
 Gehl &(بـــوده کیفیت آن محیط  نمایانگر  در هر محیط می تواند 
مــردم وار بودن و محبوبیت  نتیجه نشانگر  و در   )Svarre,2013:19

آن محیط باشد. مدت زمان حضور اندک و تقریبی 39 دقیقه ای 
افراد در محیط، نشان از مردم وار نبودن و یکنواخت بودن محیط 
بر  عامل  دو  که  می دهند  نشان  دنبال گشت ها  دارد.  بررسی  مورد 
توقف بیشتر در فضاهای شهری تأثیرگذارند: یکی  وجود فضاهای 

نشستن در محیط و دیگری وجود فرصت مشاهده کردن مردم؛
در  توقف  زمــان هــای  بیشترین  دنبال گشت ها،  در  که  به  گونه ای 

گردید. که واجد هر دو شرایط بیان شده بودند، ثبت  مکان هایی 

5.3.   تحلیل ردگیری2
آثاری  از  استفاده  با  و  به صورت غیرمستقیم  انسانی  فعالیت های 
گذاشته می شود نیز قابل مشاهده هستند. در  که در محیط به جا 
کننده احتیاج به حواسی حساس همانند  این شیوه فرد برداشت 
کارگاه دارد و می باید به  دنبال آثاری از فعالیت ها3بدون حضور  یک 
کاربران فضا باشد)Gehl & Svarre,2013:30(. سه روز ردگیری، دو 
روز در فصل تابستان)چهارشنبه 94/5/28 و جمعه 94/6/20( و 
آثار رفتار  انجام شد. ثبت  پاییز)شنبه 94/8/2(  یک روز در فصل 
در دو مورد تابستان در ساعت 5- 7 صبح انجام شد، اما در فصل 
گرفت، یعنی در زمان هایی  پاییز در ساعت 12- 2 نیمه شب صورت 
کبانان  پا توسط  هنوز  دیگر  طرف  از  و  بــوده  افــراد  از  خالی  فضا  که 

شهرداری تمیز نشده بود.
نتایج ثبت آثار رفتار یا ردگیری رفتار در فصل بهار، تابستان و فصل 
پاییز مشابه بود و تنها از لحاظ شدت آثار به جای مانده، اختالف 
دلیل  به  تابستان  خصوصًا  و  بهار  فصل  در  رفتاری  آثــار  داشتند. 

تصویر شماره 7:  همپوشانی مسیرهای حرکتی مردم در شهریور ماه)برداشت های روز94/6/18(.

جدول شماره 8: افراد برداشت حرکتی به تفکیک سن و جنس.

1 Tracking
2 Looking For Traces
3 trail
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حضور بیشتر مردم در مقایسه با فصل پاییز، فراوان تر دیده می شد. 
اما از لحاظ مکانی تقریبًا تمامی آثار رفتار در هر سه بخش دریاچه در 

کنار لبه ها دیده می شد. دو فصل مشابه بود و اغلب در 
ــراد در بخش های  اف توسط  زمــان سپری شــده  مــدت  به  توجه  با 
که در دنبال گشت ها1 ثبت شده  مختلف فضای  شهری مورد بررسی 
که آثار ناشی از رفتار بیشتر از آن که با تعداد  است، مشخص می شود 
افراد حاضر در فضا ارتباط داشته باشد، با مدت زمان سپری در فضا 
کنار لبه ها و فضاهای  ارتباط دارد. بیشترین اوقات سپری شده در 
نشستن بوده و به همان  صورت بیشترین آثار به  جا مانده از رفتارها 
همانند زباله های به  جا مانده از افراد و یا خوابیده شده چمن ها نیز 
که بیشتر افراد نشستن  در این مکان ها دیده شده است. در حالی 

بر روی نشیمن گاه ها را انتخاب نمی کنند.

6.  بحث و نتیجه گیری
توجه به شرایط محیطی حال حاضر، محیط فراغتی دریاچه  زریبار 
کاربر و هر  و تنوع در استفاده کنندگان آن، لزوم توجه به رفتارهای هر 
کالبدی با رفتارهای آنان را به امری ضروری  گروه و تطابق محیط 
بدل ساخته است. در این پژوهش جمع آوری داده ها درباره  رفتار 
محیط   پاسخ دهی  میزان  سنجش  سنگ بنای  عنوان  به  کاربران 
کناره  آب دریاچه  زریبار به رفتارهای استفاده کنندگان از این  فراغتی 
گر چه در بسیاری از پژوهش های  فضای  شهری، به کار بسته شد. ا
خارجی این روند در تحلیل فضاهای  شهری انجام شده است اما 
ردگیری،  ایستگاهی،  )رفتارنگاری  رفتارنگاری ها  انواع  از  استفاده 
پژوهش  از سال در هیچ  قلمروپایی( در طول سه فصل  و  ردیابی 
مکتوبی )چه داخلی و چه خارجی( یافت نشد؛ از دیگرسو ترکیب 
 SPSS کمی داده ها با استفاده از برون داد آنها با همدیگر، تحلیل 
برای  که    GIS از بهره گیری  با  بــرون دادهــا  ایــن  موضعی  تحلیل  و 
در  حتی  شاید  ــران)و  ایـ شهری  فضاهای  از  یکی  در  بــار  نخستین 
سبب  هم  کنار  در  که  پازلی  قطعات  همانند  شده  انجام  جهان( 

1  Tracking

که نتایجی واضح از نحوه  رفتار  گردید  حل یک معما شوند، سبب 
فضا  در  حضور  نحوه   جنسیتی،  و  سنی  ترکیب  محیط،  در  مــردم 
گردد، تا  و مدت  زمان سپری شده در این محیط فراغتی حصول 
با استطاعت از این اطالعات، امیال افراد استفاده کننده از محیط 
را تبیین و در بازطراحی و ارائه  معیارها و راهنمای طراحی فضای 
قرار داد. رویکرد مورد استفاده در  به  عنوان اصل   شهری فراغتی، 
کاربست آن در چارچوب یک فضای  شهری همانند  این پژوهش  و 
برای  و  شده  داده  تعمیم  می تواند  زریبار  دریاچه   فراغتی  محیط 
کار برده شود.  ارزیابی میزان پاسخ دهی هر فضای   شهری دیگری به 
رفتارنگاری در فصل ها، روزهای مختلف هفته و در اوقات مختلف 
گردد،  از محیط مشخص  کاربران  انــواع استفاده   تا  انجام شد  روز 
 Golicnik &(که در سایر پژوهش های مشابه دیده نشد موضوعی 
 Ward Thompson,2010, Fjørtoft et al, 2009, Ward Thompson
با  زریبار  فراغتی دریاچه   از محیط  تنوع استفاده ها    .)et al, 2016
که در صبح روزهای  استفاده از رفتارنگاری مشخص شد؛ محیطی 
تابستان برای ورزش کردن استفاده می شود و در ساعات بعدازظهر 
گفت وگو است. بنابراین  پاییز مکانی بسیار مناسب برای محاوره و 
کاربردهای فضا البته با  می بایست در ارائه  راهنمای طراحی تمامی 

گرفته شود.  کاربرد فراغتی آن در نظر  در نظر داشتن 
که بیش از 73 درصد افراد حاضر در  رفتارنگاری ها نشان می دهد 
کودکان و جوانان تشکیل می دهند. بنابراین طراحی محیط  فضا را 
گروه سنی دقت بیشتری را  مناسب رفتارهای مورد عالقه  این دو 
وضع  فضای  که  کیفیتی  همه شمولی2فضا،  اصل  البته  می طلبد؛ 
کناره  آب دریاچه  زریبار حائز آن است را نباید هیچ گاه نادیده  موجود 
گرفت و توجه به این دو رده  سنی، باید همراه با رفع نیازهای سایر 
فراغتی  محیط  حاضر  حال  ویژگی های  مهم ترین  از  باشد.  سنین 
که همواره نسبت زنان به مردان نزدیک به  دریاچه  زریبار این است 
یک بوده و زنان همواره جزئی جدایی ناپذیر از زندگی عمومی این 
نتیجه  حس وحال خانوادگی  بیشتر  این موضوع  محیط هستند. 

2  Inclusion

تصویر شماره 8: ردگیری آثار رفتار در"بخش شرقی"محوطه  دریاچه زریبار در فصل تابستان.
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کم بر این محیط فراغتی است. بنابراین برای حفظ این نسبت  حا
گیرد.  کیفی محیط مورد توجه قرار  در فضا، باید بیشتر معیارهای 
که به نوعی مدت زمان سپری شده  ثبت شده در  ردگیری رفتارها 
که بیشترین  رفتارنگاری حرکتی را تأیید می کند نیز نشان می دهد 
مکان هایی  در  بلکه  مکان ها  شلوغ ترین  در  نه  مــردم  رفتاری  آثــار 
که بیشترین مدت زمان را سپری می کنند. این توصیف،  قرار دارد 
سینما  در  فیلم  ــردن  ک تماشا  همانند  ــردم  م ــردن  ک تماشا  یعنی 
را در محیط نگه  آنها  بــوده و  افــراد نشسته در فضا، جــذاب  بــرای 
کردن به خوردن و آشامیدن  که در حین تماشا  مــی دارد، مردمی 
نیز مشغول هستند، در نتیجه آثار رفتاری از آنها به جا خواهد ماند. 
ردگیری  بین  اتصالی  حلقه   عنوان  به  ایستگاهی  رفتارنگاری های 
کامل دلیل هر رفتار را در هر  افــراد، به طور  رفتارها و دنبال گشت1 
مکان براساس قابلیت های محیطی نشان می دهد. در رفتارنگاری 
کلی 20 نوع رفتار در محیط  که به  طور  ایستگاهی نشان داده شد 
شده  ــده  دی رفتار  بیشترین  دارد؛  جریان  زریــبــار  دریــاچــه   فراغتی 
گفت وگوی بسیار قوی در این  گفت وگو با هم بود، یعنی یک منظر 
که  گفت وگو در بیشتر موارد زمانی  فضای  شهری وجود دارد. منظر 
کردن مردم و منظره مشغول هستند،  افراد نشسته اند و به تماشا 
از  نیز  و منظره  کردن مردم  تماشا  به همین دلیل  شکل می گیرد. 
محبوبیت بسیاری برخوردار هستند. در رفتارنگاری های ایستگاهی 
که از یک طرف نحوه  توقف در فضای  شهری همواره  شرح داده شد 
بر مدت  زمان سپری شده در آن تأثیرگذار بوده و معمواًل مردم در 
کمتری در فضای  شهری می مانند و از  حالت ایستاده مدت  زمان 
کافی برای نشستن  که فضاهای مناسب و  گفته شد  طرف دیگر نیز 
که مدت زمان ثبت شده  حضور افراد  افراد در محیط وجود ندارد 
در رفتارنگاری حرکتی نیز این حضور اندک در محیط را نشان داد. 
بنابراین می بایست بر مساحت فضاهای نشستن در محیط افزوده 
شود و این فضاهای نشستن همانند اغلب فضاهای نشستن وضع 
موجود باید در مجاور مسیرهای رفت وآمد مردم قرار گیرد تا به شیوه  
مناسب تری به نیاز دیدن و دیده  شدن توسط دیگران برای هر فرد 
که در صورت  پاسخ ده باشد. نتایج قلمروپایی نیز نشان می دهد 
طراحی فضاهای جمعی می بایست رابطه ای منطقی میان ظرفیت 
کرد و عالوه بر  این نوع فضاها با فاصله از فضای جمعی دیگر ایجاد 
کالبدی به آرامش روانی موجود در محیط نیز توجه نشان  مسائل 
که توقف خانواده های با جمعیت زیاد  داد. در قلمروپایی دیده شد 
نوعی آرامش روانی را برای سایر خانواده ها به  همراه دارد و آنان را 
نیز به توقف و ماندن بیشتر در محیط ترغیب می کند، بنابراین در 
گرفتن فضاهای جمعی بیش از 10 نفر در بخش های مختلف  نظر 
به  خانواده ها  این  بیشتر  ماندن  به  تشویق  برای  فراغتی،  محیط 

نوعی، الزامی است.
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