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چکیده
گذرا به عرصه های عمومی شهری اهمیت میدان به عنوان محیطی مصنوع در شهر را به ذهن متبادر می سازد.  نگاهی 
کند، به عنوان مکانی برای حضور اقشار مختلف جامعه و  گره را در معادالت شهری بازی  که نقش  که بیش از آن  محیطی 
عرصه عینی بروز تعامالت اجتماعی پایدار، بستری برای همزیستی مسالمت آمیز شهروندان و محلی برای گذران اوقات فراغت 
مردم شناخته می شود. توسعه های شهری اخیر، وسعت گرفتن شهرها و افزایش حضور وسایل نقیله شهری میدان ها را تنها 
به گره هایی در راستای حل ترافیک موجود شهر بدل ساخته است. در حالی که نخستین بار میدان فقط برای انسان، حضور 
گرفتن رابطه انسان و محیط به خصوص در میادین شهری  و ایجاد روابط اجتماعی در عرصه های شهری پدید آمد. نادیده 
که نقشی پر رنگ در فضاهای شهری برعهده دارند از یک سو و جلوگیری از بی استفاده ماندن فضاهای شهری، تبدیل شدن 
گره های ترافیکی در سطوح شهرها از سوی دیگر ضرورت  عرصه های شهری به فضاهای نگاشتی) عقلی و مهندسی( و عمدتًا 
پژوهش حاضر را روشن می سازد. بررسی رابطه میان استفاده کنندگان و ویژگی های محیطی به دلیل یافتن راه حل های 
کاربست آن در راستای طراحی های هوشمندانه آتی در پروژه های شهری از اهداف  طراحی از الگوهای قرارگاه های رفتاری و 
که مبتنی بر مطالعات اسنادی و مشاهدات غیر  کاربردی است  گرفته شده  کار  اصلی این تحقیق است. روش تحقیق به 
ک رفتار استفاده کنندگان به دست  که از مشاهده حضوری ادرا درگیرانه محیطی و پیمایشی است. برداشت های میدانی 
گرفت. نتایج نشان می دهد، مردم به طور  کمی شده و مورد تحلیل و بررسی آماری قرار   SPSS 22 آمد، به وسیله نرم افزار
که  مساوی درگیر ابعاد اجتماعی و فیزیکی میدان بوعلی سینا هستند. استفاده کنندگان صحنه ها و قرارگاه های رفتاری را 
افــراد غریبه و  و  برای دیــدار دوستان، آشنایان  رفتارهای اجتماعی، محملی  ایجاد  آمــدن،  گردهم  برای  شرایطی مناسب 

فعالیت های متنوع و دارای معنای خاص و متحد باشند را ترجیح می دهند.

کلیدی:فضای شهری، قرارگاه های رفتاری، نقشه های رفتاری، میدان شهری، آرامگاه بوعلی سینا همدان. گان  واژ
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1. مقدمه
شهر،  لنگرگاهی  نقاط  مهمترین  عــنــوان  بــه  شهری  مــیــدان هــای 
بیشترین بازدید مردم را در طول روز در خود ثبت می کنند. روزانه 
تعداد زیادی از مقصد سفرهای درون شهری به آن ختم می شود و 
حضور مردم در آن بارها و بارها تکرار و ماندگار می گردد. محیط های 
شهری  حمل ونقل  در  که  ترافیکی  مزیت های  بر  عــالوه  مصنوعی 
ایفا می کنند، بستر تعامالت اجتماعی و دیدارهای چهره به چهره 
مردمی، محل برگزاری جشن های مذهبی، آیینی و ملی و حضور 
توأمان مردم و یکپارچگی و وحدت میان آنها نیز به حساب می آیند. 
و  تکاپو  شهری  میدان های  گذشته،  زمــان هــای  خــالف  بر  امــروزه 
ــد و حضور مــردم در  از دست داده ان را  پویای منحصر به فرد خود 
این عرصه عمومی شهر رو به افول است. بررسی نمونه های موفق 
استفاده کنندگان  عملکرد  و  استفاده  نحوه  و  شهری  محیط های 
به  آن  آموختن ویژگی های محیطی موجود در  راستای  از فضا در 
منظور به کارگیری در طراحی های آتی از دالیل اصلی پژوهش حاضر 
گره شهری به محیط ساخته شده را  که نگاهی فراتر از یک  است 
کیفیت های  ارتباط میان رفتارهای اجتماعی و  می طلبد. بررسی 
محیطی میدان و بازشناسی الگوهای رفتاری و ویژگی های فیزیکی 
میدان از یک طرف و تحلیل قرارگاه های رفتاری به عنوان پتانسیل 
اهــداف  از  دیگر  طــرف  از  پــایــدار  اجتماعی  تعامالت  ایــجــاد  اصلی 
کیفیت  اصلی پژوهش است. طراحی شهری فعال درصدد ارتقای 
گام بر مــی دارد. بنابراین  ارتقای زندگی مردم  محیطی در راستای 
کنش های  کنش و وا پرده برداشتن از ارتباط میان انسان و محیط، 
بر هم، در رسیدن به دغدغه اصلی  از این دو  گرفته متأثر  صورت 
کمک شایان و ارزنده می کند. بر این  طراحی شهری فعال و پویا، 
که  گرفتند  شکل  پژوهش  این  فرآیند  در  مهمی  سئواالت  اســاس 

می توان به موارد زیر اشاره نمود.
حــوزه هــای 	  چــه  در  بیشتر  محیط  در  انــســان  تحرکات 

فضایی صورت می گیرد؟
محیط 	  در  رفتار  مشاهده  از  الگویی  استخراج  امکان 
وجود دارد؟
برای 	  واحدهایی  رفتاری  قــرارگــاه هــای  تحلیل  چگونه 

شکل دهندگی به محیط را فراهم می آورد؟
مشاهدات  از  همکاران  و  رومــن  گارسیا  ــر  دال مــاریــا  بــار  نخستین   
قدیمی  مــحــدوده ای  بررسی  در  عمیق  مصاحبه های  و  مستقیم 
بهره  استفاده کنندگان  جنسیت  بر  کید  تأ با  و  بارسلونا  شهر  در 
بــردنــد)Garcia-Ramon, Ortiz, & Prats, 2004(. ویکاس مهتا به 
بررسی رفتار مردم و ویژگی های محیطی در فضای شهری و مابین 
بلوک های شهری پرداخت)Mehta, 2006(. بار دیگر در سال 2008 
در  آنها  ک  ادرا و  پیاده روها  رفتار  و  شهری  خیابان های  بررسی  به 
محیط  در  درگــیــرانــه  غیر  مشاهدات  وسیله  بــه  شهری  فضاهای 
پرداخت)Mehta, 2008(. رید اوینگ و سوزان هندی در پژوهشی 
انــدازه گــیــری  درصـــدد  شونده ها  محاسبه  غیر  محاسبه  عــنــوان  بــا 
کیفیت های طراحی شهری مربوط به پیاده روها برآمدند و محیط 
 )Ewing & Handy,ــد خیابان های شهری را مورد بررسی قرار دادن
)2009. مهتا به بررسی طراحی شهری و برهمکنش های اجتماعی 

در خیابان پرداخته و به واسطه مصاحبه های عمیق و برداشت های 
کیفیت های محیطی  کشف رازهای پنهان میان  میدانی به دنبال 
و رفتار استفاده کنندگان بوده اســت)Mehta, 2009(. جان لنگ و 
والتر مولسکی به بررسی تئوری های معماری و عملکردها و علوم 
رفتاری پرداختند و قرارگاه های رفتاری را در ارتباط با فرآیند رفتار 
 Lang & Moleski,(دادنــــد ــرار  ق کنکاش  مــورد  محیط  در  انسان 
به  را  رفتاری  نقشه های  همکاران  و  المیت  الدین  حسن   .)2011
عنوان شاخصه سرزندگی خیابان های شهری در مالزی مورد بررسی 
سرانجام   .)Lamit, Ghahramanpouri, & Nia, 2012(دادنـــد قرار 
ویکاس مهتا در پژوهشی پیرامون ارزیابی فضای عمومی شهری، 
استفاده کنندگان  با  ارتــبــاط  در  را  محیطی  متعدد  شاخص های 
وسیله  بــه  و  داد  قـــرار  کـــاوی  وا مـــورد  را  شهری  عمومی  فضای  از 
معیارهای متعدد و وزن دهی و امتیاز دادن به آنها نمایه ای از چهار 
 )Mehta, فضای شهری در فلوریدای آمریکا را مورد مقایسه قرار داد
رفــتــاری،  پاسخ های  از  تجربی  آزمایشی  حاضر  پــژوهــش   .2013(
ک، دیدگاه مردم به ویژگی های محیط و استفاده آنها از میدان  ادرا
آرامگاه بوعلی سینای شهر همدان است. با استفاده از روش علوم 
گسترده از میدان بوعلی  کاربست مشاهده های  رفتاری_محیطی و 
سینا در طول یک ماه و شصت دوره مشاهده حضوری، مصاحبه با 
که در میدان حضور می یابند، در راستای یافتن ارتباط رفتار  مردمی 

ک مردم از محیط است)نمودار شماره 1(.  و ادرا

2.چارچوب نظری 
2.1. ارتباط انسان و محیط در فضای شهری

دو  به  توجه  با  حالت،  بهترین  در  شهروندان  امــروز  زندگی  محیط 
عامل انسان و محیط در نظر گرفته می شود اما این ارتباط به صورت 
جدا از یکدیگر و نه در ارتباط متقابل با هم است. به عبارت بهتر، 
کنونی به طور عمده به شناخت و بررسی انسان ها از  متخصصان 
از سوی دیگر می پردازند.  آنها  فعالیت  و  زندگی  و محیط  یک سو 
گم شده وجود دارد  که در این میان یک حلقه  این در حالی است 
که انسان ها  و آن ارتباط است. واقعیت امر این است، پیش از آن 
و محیط در طراحی شهر و فضای شهری تأثیرگذار باشند، ارتباط 
میان آنها، نحوه برقراری این ارتباط و تأثیر و تأثرات متقابل میان 
آنها دارای اهمیت است. در واقع انسان ها، محیط و ارتباط میان 
که باید در طراحی شهری به صورت توأمان مورد توجه قرار  آنهاست 
که در جریان آن  گیرند. ارتباط بین انسان و محیط فرآیندی است 
انسان و محیط به یکدیگر متصل شده و امکان مبادله اطالعات 
فراهم می آید)Pakzaad & Bozorg, 2013, p. 49(. محیط و رفتار آن 
قدر در هم تنیده شده اند که به سختی می توان آنها را از هم تفکیک 
که ))  گفته مرسوم  کرد. تفکیک ناپذیری آنها نه فقط بر مبنای این 
که نمی توان  محیط بر رفتار تأثیر می گذارد(( بلکه به این دلیل است 
که رفتار  کرد و این  رفتار را مستقل از رابطه درونی آن با محیط درک 
 )Altman & Wohlwill, 2012, p. را باید در بستر محیطی تعریف کرد
)252. محیط، رفتار و رابطه همساختی آنها به عنوان مهمترین جزء 
قرارگاه رفتاری و به تبع آن مهمترین جزء محیط ساخته شده ) چه 
در بررسی محیط ساخته شده از منظر رفتاری و چه طراحی محیط 
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سـی  ــاره  ــ ــم ــ ش

 Dezhdar, Talischi, &(بسیار حائز اهمیت است ) با رویکرد رفتاری
فضاهای شهری، مکان هایی هستند   .)Roohi Dehkordi, 2012
که به عموم شهروندان تعلق داشته، منحصر به جنبه کالبدی و 
حضور انسان و فعالیت اوســت که  فیزیکی نبوده و درحقیقت با 
معنا می یابند. فضاهای شهری قدمتی دیرینه در تاریخ شهرسازی 
گون در شهرها حضور یافته  داشته و در ادوار مختلف به اشکال گونا
و سبب شکل گیری بافت شهری در پیرامون و یا بر حول محور خود 
فضایی  شهری،  فضای   .)Kashani joo, 2011, p. 95(گــردیــده انــد
کنش های مردم و عوامل استفاده کننده از آن  کنش ها و وا سرشار از 
پایگاه های اجتماعی  است. حضور مردم در عرصه های عمومی و 
جمعی،  نشاط  افــزایــش  ســازنــده،  و  مؤثر  رفتارهای  ــروز  ب شهری، 
از فضاهای عمومی، جنب وجوش و رونق  استفاده مناسب مردم 
کمک  سرزنده  و  موفق  جامعه ای  داشتن  به  شهری  محیط های 
شهری  فضای  و  انسان  ارتباط  بررسی  بنابراین  می کند.  شایانی 
فضای  شاخص  کالبدی  ویژگی های  شناسایی  به  منجر  سرزنده 
کار افتاده  شهری، ایجاد و یا استفاده مجدد فضاهای متروک و از 

شهری می شود.
2.2. قرارگاه های رفتاری1

کولوژیک در روان شناسی را به دهه 40 سده بیستم و  گرایشات ا آغاز 
متأثر از یکی از مهمترین روان شناسان آن دوره، کورت لوین2 مربوط 
سال  در  را  روان شناختی  کولوژی  ا عنوان  با  مقاله ای  که  می دانند 
بر فرصت ها و محدودیت های  این مقاله  او در  کرد.  1944 منتشر 
کید  گروه ها تأ گام در فهم رفتار افراد یا  محیطی، به عنوان نخستین 
گسترش  را  دغدغه ای  چنین  همکارانش  و  لوین  خود  اما  نمود. 
که در توضیح اعمال  کردند آن بود  که آنها  کاری  ندادند. بیشترین 
ک آنها از محیط، بیش از عناصر واقعی)محیط عینی(  مردم، بر ادرا

1 Behavior Setting
2 Lewin, Kurt )1890-1947(: روان شناس آلمانی_آمریکایی، او را از پیشگامان 
روان شناسی اجتماعی مدرن می دانند.

که  بودند  رایت4  و هربرت  بارکر3  راجر  این  واقع  کید داشتند. در  تأ
در  و  شدند  روان شــنــاســی  در  کولوژیک  ا نگاه  مجذوب  شــدت  به 
کردند، بر محدودیت نگاه سنتی  که در سال 1949 منتشر  مقاله ای 
کید داشتند)Wicker, 1984(. بارکر نخستین بار  در روان شناسی تأ
کولوژیک  مفهوم قرارگاه های رفتاری و رشته ای با نام روان شناسی ا
کرد و رفتار روزانه مردم و ارتباط آن با قرارگاه ها و عرصه های  را ایجاد 
بین  ارتباط  رفتاری  قرارگاه های  داد.  قرار  مطالعه  مورد  را  فیزیکی 
را  آن  دادن  خ  ر امکان  و  مــردم  رفتاری  الگوهای  فیزیکی،  محیط 
آزمایش و مورد سنجش قرار داد )Barker, 1968(. قرارگاه های رفتاری 
واحدی واقعی از محیط هستند که به طور طبیعی اتفاق می افتند و 
برای افراد درون خود، به واسطه ارتباط با زندگی روزمره شان قابل 
تشخیص است. قرارگاه های رفتاری مشخص، براساس الگوی عمل 
و برنامه تعریف شده و چارچوب اصلی آنها معلوم می گردد. در واقع 
برنامه عمل یک قرارگاه رفتاری دلیل وجود آن است. قرارگاه های 
گونه  به یک  کلی شبیه هم است،  به طور  آنها  برنامه  که  رفتاری 
رفتاری  الگوهای  مثال  بــرای   .)Wicker, 2012(ــد ــ دارن تعلق  پایه5 
هم  به  می افتد  اتفاق  رســتــوران  یک  در  که  اصلی  فعالیت های  و 
گرچه تفاوت هایی میان آنها وجود دارد اما می توان  شباهت دارند، ا
واسطه  به  رفــتــاری  قــرارگــاه هــای  دانــســت.  پایه  گونه  یک  از  را  آنها 
زمان ها و مکان های مشخص تعریف می شوند و عناصر انسانی و 
که فعالیت ها  گونه ای سازمان یافته عمل می کنند  کالبدی آن به 
در نظمی قاعده مند اتفاق می افتند)Scott, 2005(. مفهوم قرارگاه 
رفتاری به رفتار و تجربه های مردم در زندگی روزمره شان در محیط 
واقعی می پردازد)Wicker, 2002(. قرارگاه های رفتاری، صحنه های 

3 Barker, Roger)1903-1990(پایه گذاران از  آمریکایی،  روان شناس    
کولوژیک: روان شناسی محیطی و روان شناسی ا
4 Wright, Herbert F )1990- 1907(پیشگامان از  و  آمریکایی  روان شناس    
کولوژیک بود: روان شناسی ا
5  Genotype

کارشناسی در فضای شهری  کات  نمودار شماره1: نقشه راه چگونگی تبدیل رفتار فضایی به ادرا
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هستند  اجتماعی  سرزنده  فعالیت های  برهمکنش  و  حضور  مهم 
که همواره شوق زندگی و بارقه های سرزندگی را در شهرها زنده نگه 

.)Francovich, 2008(می دارند
 لنگ محیط ساخته شده را مجموعه ای تودرتو از قرارگاه های رفتاری 
که به دو دسته مکان ها و رابط ها تقسیم می شوند)تصویر  می داند 
شماره 1(. مکان ها، سایت های مربوط به الگوهای رفتاری هستند 
کانال هایی  که در یک محدوده مشخص تکرار می شوند و رابط ها، 
که مکان ها را درون یک سیستم و در ارتباط با هم  حرکتی هستند 
نگه می دارند. این سیستم نیز به نوبه خود هدف یا مجموعه ای از 
گاه مکان هایی درون خود دارند یا مکان ها را  اهداف دارد. رابط ها 
قطع می کنند)Lang & Moleski, 2011(. همچنین قرارگاه یا مکان، 
که شامل  گرفته شده  رفتار ترکیبی پایدار از فعالیت و مکان در نظر 
کننده و قابل تکرار یا الگوی  اجزایی است )از جمله فعالیت بازگشت 
رابطه سازگاری  که  کالبدی  از محیط  رفتار( و طرح خاصی  جاری 

.)Lang, 2008( بین این دو در دوره زمانی خاص است

گرامی مفهومی از مکان ها و رابط ها در یک ساختمان  تصویر شماره1: دیا

)Golrokh, 2013( :مأخذ 

محیط  از  مشخص  )چــارچــوبــی  فضا  شامل  رفــتــاری  قــرارگــاه هــای 
ارتباط  و  روزانه(  معمول  رفتاری)فعالیت های  الگوهای  پیرامون(، 
میان این دو است. این پژوهش به مطالعه بر استفاده کنندگان یک 
خ داده  میدان شهری می پردازد با تکیه بر روش برداشت رفتارهای ر
شده در عرصه های عمومی و مشخصه های خاص میدان و رفتارها 
که چگونگی حمایت  که در آن ایجاد می شود تا این  و فعالیت هایی 
این فضاها از فعالیت های نشسته، پویا و زمان دار اجتماعی را تعیین 
نماید. هرچه رفتارهای مشابه در میان چارچوب های مشخص از 
استطاعت  نیز  رفتاری  باشد، قرارگاه های  بیشتر  فعالیت  و  محیط 
را بهتر خواهد داشت. آلن  کردن رفتارها و نیازهای مردم  بــرآورده 
وسیله  به  و  داده  گسترش  را  کولوژیک  ا روان شناسی  مفهوم  ویکر 
بررسی آن در محیط های بزرگ به لحاظ اجتماعی و مسائل مختص 
آن بر اهمیت قرارگاه های رفتاری به عنوان رفتارگرایی بی واسطه در 
کرد)Wicker, 1984(. ارزش مهم و مشترک  کید  محیط پیرامون تأ
پذیرفته شده برای اهداف طراحی بی شک توجه به نیازهای بشری 
نیازها دیده نمی شوند،  تجربی  که در مشاهدات  است. در حالی 
اما می توانیم وجود نیازها را از مشاهدات تجربی رفتارهای همتا و 
کنیم )Mehta, 2009(. براساس نظریه قرارگاه های  مشابه استنباط 
رفتاری، رفتار انسان در همساختی1 با محیط شکل می گیرد. یعنی 

1 Synomorphy

محیط کالبدی، شکل دهنده رفتار انسان است. پس رفتار و تجارب 
گانه  انسان نمی تواند بدون توجه به شرایط محیطی و به طور جدا

.)Shaahcheraghi & Bandarabaad, 2016, p. 41( بررسی شود
واحد  شهری(  عمومی  فضای  مردم)استفاده کنندگان  رفتارهای 
دارای  رفتارها  ایــن  مــی رونــد.  حساب  بــه  تحلیل  بــرای  مناسبی 
که قابل تشخیص  مشخصه بوده، فعالیت های معمول و رایج اند 
در  نظریه ها  اســاس  بر  هستند.  تعریف  قابل  نیز  مؤثر  صــورت  به  و 
که بر نتایج طراحی های  روان شناسی محیطی و نقد و بررسی هایی 
را  رفتاری  مدارهای  مفهوم   )1970( پرین  گرفت،  صورت  معماری 
به رشته طراحی محیطی وارد نمود؛ مدارهای رفتاری  به معنای  
روزانه  اهــداف  کردن  ــرآورده  ب در  مردم  رفتار  طریقه  مردم شناسی، 
راستای  در  شهر  و  شهری  بلوک  خانه،  اتــاق،  یک  مقیاس  در  آنها 
کردن  که نیاز به حمایت، تسهیل  آموزش منابع فیزیکی و انسانی 
یا توانمند ساختن آنها وجود دارد. قرارگاه های رفتاری واحدی پایه 
که مبنای تعریف آن  برای شناخت، تحلیل و طراحی محیط است 
رفتار مردم در محیط طبیعی و ساخته شده است. به همین ترتیب 
که چه مجموعه ای از قرارگاه های  کار تصمیم گیری درباره این است 
رفتاری و روابط متقابل میان آنها باید تأمین شود و چگونه سازگاری 
گردد. در  کالبدی فراهم  میان فعالیت ها )الگوهای رفتاری( و فرم 
که  این راستا بررسی تأثیر ویژگی های محیطی بر الگوهای رفتاری 
که آیا بر همکنش رفتارهای  خ می دهند و این  در فضاهای شهری ر
اجتماعی یا انفرادی در عرصه های عمومی شهری با عوامل فیزیکی 
محیط در ارتباط هستند، از اساسی ترین سئوال های تحقیق پیش 

روست.
 بررسی نظام فعالیتی_بوم شناختی نشان از تأثیر دو جانبه و دوگانه 
گرفتن تأثیر  محیط و افراد دارد. طراح هوشمندانه مستلزم در نظر 
متقابل محیط و موجودات زنده)انسان( بر یکدیگر است. محیط را 
که نیازها و اهداف آنها براساس  کرد  باید برای افراد طوری طراحی 
پتانسیل های موجود آن)استطاعت محیط( برآورده شود. در واقع 
قابلیت یک محیط، رابطه متقابل میان مشاهده گر و محیط را کامل 
 )Zhang &می کند و یک ارزش عینی_ذهنی به محیط را در بر دارد
فرد  به  منحصر  ویژگی های  گرفتن  نظر  در  بنابراین   .Patel, 2006(
محیطی) محرک های محیطی( می تواند استفاده کنندگان را هرچه 
بیشتر و بهتر به عرصه های شهر سوق دهد. شناخت و همساختی 
ک( منجر  که میان انسان و محیط شکل می گیرد) ادرا محسوسی 
و فعالیت های اجتماعی و شخصی متعددی در  رفتارها  ایجاد  به 
گسترش و پویایی محیط  که به بسط،  فضا می شود)رفتار فضایی( 
کیفی  کمک مثبتی می کند. چارچوب نظری به بررسی ویژگی های 
دارد.  ــاره  اش آن  از  استفاده کننده  ــراد  اف حضور  وسیله  به  محیط 
ک افراد حاضر و ناظر در فضا شروع می شود و  که با ادرا چرخه ای 
که در عرصه های فیزیکی انجام می دهند، با  به دلیل حرکت هایی 
ویژگی های متفاوت محیط اعم از مرکزیت هندسی، نزدیکی به عمق 
می شوند.  درگیر  خورشید  تابش  جهت  و  گیاهی  پوشش  میدان، 
فعالیت های  که  است  مؤثری  جاذب  محیط  متنوع  فعالیت های 
فردی و گروهی متعددی می آفرینند. در نتیجه فعالیت های گروهی 
و فردی، تعامالت اجتماعی پایدار را رفته رفته بر می انگیزند و نقش 
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فضا  به  دیگر  انسان های  کشش  در  را  توانمندی  محیطی  محرک 
بازی می کنند. این به خودی خود بازتولید پویا و چرخه ای فعال در 

شکل گیری قرارگاه های رفتاری را منجر می گردد)نمودار شماره 2(.
پایش مکانی به وسیله برداشت میدانی شهروندانی که در بازه زمانی 
یافتند،  پژوهش حضور  قلمرو  و عصر در محدوده  روز  در  متفاوت 
صورت پذیرفت. بر حسب شرایط، نقطه متفاوت پژوهش حاضر، 
ک استفاده کنندگان  عدم استفاده از پرسشنامه به دلیل بررسی ادرا
سرعت  و  پژوهش  اغتشاش  انــحــراف،  از  جلوگیری  دلیل  به  فضا 
کارشناسی آن به وسیله  بهتر در تفسیر داده های برداشت شده و 

نویسندگان است.

3. روش تحقیق
روش  و  پیمایشی  و  اســنــادی  مطالعات  بــر  مبتنی  مطالعه  ایــن 
که با حضور در فضای شهری و  مشاهده، مصاحبه و توصیف است 
استفاده از روش مشاهده، به خصوص شیوه غیردرگیرانه مشاهده 
و  فضا  در  استفاده کنندگان  از  میدانی  یــادداشــت هــای  فضا،  در 
انجام  رفتاری  الگوهای  و  جمعی  پاتوق های  رفتارها،  برهمکنش 

کلی از مطالعات اسنادی در نحوه استفاده از تکنیک  شد. به طور 
استفاده  آن  کاربست  چگونگی  و  شهری  فضاهای  در  مشاهده 
گام بعد نقشه ها از فعالیت هایی که در فضا صورت  گردید. سپس در 
می گرفت، استخراج شد. نقشه های رفتاری نیاز به تجزیه و تحلیل 
برای یافتن ارتباط محیط و رفتار دارد که در این مرحله با استفاده از 
روش مشاهده نحوه حضور مردم در میدان بوعلی سینا که به وسیله 
تحلیل  و  تجزیه  رفــتــاری(،  شده)نقشه های  بــرداشــت  نگارندگان 
بنابراین ویژگی های محیطی شاخص میدان بوعلی سینا  گردید. 
کالبدی_ اعم از عمق میدان، تابش نور خورشید، مرکزیت و نظم 

هندسی میدان مشخص شد و با شمارش فراوانی استفاده کنندگان 
به  بــود،  شده  استخراج  نگارندگان  برداشت  وسیله  به  که  فضا  از 
گرفته شد تا میزان معناداری  وسیله نرم افزار SPSS 22 همبستگی 
دست  به  استفاده کنندگان  و  کالبدی_محیطی  ویژگی های  میان 
آید )نمودار شماره 3(. مصاحبه های میدانی با استفاده کنندگان از 
کرد و  کمک شایانی  فضای شهری به ساختارمندی بیشتر تحقیق 

در نتایج به دست آمده راهگشا بود.

نمودار شماره2: چارچوب نظری بررسی قرارگاه های رفتاری در تحلیل فضای شهری

نمودار شماره3: ساختار روش تحقیق و فرآیند پژوهش
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3.1. مشاهده: نقشه های رفتاری
هدف این بخش از مطالعه یافتن ارتباط میان ویژگی های فیزیکی 
که الگوهای رفتاری در آن شکل می گیرند)ظرف( و رفتار  فضاهایی 
مردم)مظروف(، به دلیل آزمودن نحوه استفاده مردم از فضاست. 
این روش اطالعاتی راجع به این که مردم در میدان چه کار می کنند، 
کجا راه می روند، می نشینند، می ایستند، جمع می شوند و صحبت 
رفتاری،  نقشه های  می دهد.  قــرار  نگارندگان  اختیار  در  می کنند 
مشخصه های طراحی صحنه و مکان مد نظر را با رفتارها در زمان 
مشاهده  شامل  رو  پیش  تحقیق  می دهد.  ارتباط  هم  به  فضا  و 
محقق در حال راه رفتن1 و مشاهده ساختارمند و غیرساختارمند2 

به صورت توأمان است.

3.2. دوره مشاهده
مدت  به  سال 1394  آذر  تا 15  آبــان  زمانی 15  بــازه  در  مشاهده ها 
تا 14 درجه  بــازه 8  که دمــای ثبت شده شهر همدان بین  30 روز 
سانتیگراد متغیر بوده، انجام پذیرفته است. مشاهدات در دو مدت 
30 دقیقه ای در صبح ها از ساعت 10:30 تا 11 و عصرها از ساعت 4:30 
خ  تا 5 انجام شده است. هنگام شرایط بد جوی و بارندگی های ر
داده شده، هیچ مشاهده ای انجام نشده است. تکرار مشاهده ها 
که الگویی ثابت به دست آمد و به مبنای  کرد  تا جایی ادامه پیدا 

گردید. تحلیل در قرارگاه های رفتاری درون میدان بدل 

3.3. مشاهده در حال راه رفتن
راه رفتن در سراسر میدان  به دلیل مشاهده نوع فعالیت و رفتارهای 
پویا  و  مثبت  فعالیت های  ثبت  بــرای  استفاده کنندگان  گون  گونا
گذاری  کد  براساس  رفتن  راه  حال  در  مشاهده  پذیرفت.  صــورت 
نشسته،  حالت های  براساس  همدان  آرامگاه  میدان  پالن  سایت 

گردید. فعالیت ها براساس دسته بندی  کشیده ثبت  ایستاده و دراز 
که در جدول شماره1 آورده شده، برداشت شدند.

و  رفتن  راه  حال  در  مشاهده،  در  شده  استفاده  نمادهای  شماره1:  جــدول 
مشاهده مستقیم

ح نماد نمادشر

Sایستاده

Lنشسته

Kدراز کشیده

3.4. نمونه موردی
بنای آرامگاه ابوعلی سینا در ضلع شرقی میدان بوعلی در شهر 
همدان با کشیدگی شمالی_جنوبی استقرار یافته است. این میدان 
کز مهم شهری  با قرارگیری در مسیر مهمترین شریان های شهر از مرا
تمام عناصر تشکیل دهنده  شماره2(.  تصویر  محسوب می گردد) 
این بنا از اشکال هندسی و نمادین تشکیل شده و هرکدام مفهوم 
با  اثر معماری  با داشتن یک  آرامگاه  خاص خود را دارنــد. میدان 
که هم محل آرامگاه  هویت متأثر از معماری ایرانی در وسط میدان 
بوعلی سینا و هم موزه بوعلی را در بر داشته، به همراه فضای سبز 
گرفته، مجموعًا فضای مناسبی  که اطراف آن را در بر  نسبتًا وسیعی 
کرده  را در جذابیت میدان و تمایل افراد به حضور در میدان فراهم 
قرار  نقطه تالقی محورهای مهم شهری  که در  این میدان  است. 
نیز  اطــراف خود  دارد، دارای عملکرد متنوع تجاری و فرهنگی در 
کنون خیابان منشعب از میدان امام به سمت آرامگاه  هست. هم ا
که نقشی خاص  بوعلی، مهمترین و شلوغ ترین خیابان شهر بوده 
 )Sajadzadeh, می کند  بازی  شهر  در  دسترسی  و  فعالیتی  تنوع  در 

. 2013, p. 72(

4. بحث و یافته ها
4.1. یافته ها

مشاهده ها در دوره 30 روزه پس از رسیدن به الگوی مشخص به 
پایان رسید و برداشت زمان فعالیت ها نیز به همراه نت برداری و 
گذاری انجام شد )تصویر شماره 3(. پس از بررسی مشاهدات به  کد 
که بر تجمع و انجام فعالیت ها در مکان ها و حالت های  عامل هایی 

مختلف منجر می گردید، دست یافتیم. عوامل تأثیرگذار عبارتند از:
نظم هندسی_فیزیکی میدان	 
تابش خورشید	 
پوشش گیاهی	 
فعالیت اجتماعی)گروهی(	 
نزدیکی به عمق میدان)عمق فضایی(	 

تصویر شماره2: محل قرارگیری میدان آرامگاه بوعلی سینا در سطح شهر همدان

1 Walk- By Observation
2 Structured and Unstructured Observation
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گرفته در صبح و بعدازظهر  تصویر شماره3: نمونه ای از برداشت های صورت 

کدگذاری برای برداشت مدت زمان حضور مردم در میدان  تصویر شماره4: 

قــرار  فضا  در  استفاده کنند گان  کــه  زمــانــی  ــراســاس  ب بــرداشــت هــا 
محاسبه  دقت  به  آنها  حضور  زمــان  که  گرفته  صــورت  داشته اند، 
گردیده است. کدهای  برداشت مدت زمان حضور استفاده کنندگان 

از فضای میدان براساس تصویر شماره 4است. 

  SPSS در مرحله بعد اطالعات نقشه های رفتاری به وسیله نرم افزار
کمی سازی شده و همبستگی آنها با تک تک عوامل محیطی در 

میدان سنجیده شده است.

همبستگی حضور و گروهی  حضور فعالیت گروهی

ضریب همبستگی حضور
Sig.)2.tailed(

تعداد

1

139

 .284
. 001
139

ضریب همبستگی گروهی
Sig.)2.tailed(

تعداد

 .284
. 001
139

1

139

همبستگی حضور و نزدیکی  حضور نزدیکی

ضریب همبستگی حضور
Sig.)2.tailed(

تعداد

1

139

 .383
. 000
139

ضریب همبستگی نزدیکی
Sig.)2.tailed(

تعداد

 .383
. 000
139

1

139

جدول شماره3: ضریب حضور و نزدیکی به عمق میدانجدول شماره2:ضریب همبستگی حضور و فعالیت های گروهی

همبستگی حضور و مرکزیت  حضور مرکزیت

 ضریب همبستگی         حضور
Sig.)2.tailed(

تعداد

1

139

 .433
. 000
139

ضریب همبستگی       مرکزیت 
Sig.)2.tailed(

تعداد

 .433
. 000
139

1

139

همبستگی حضور و تابش  حضور تابش

ضریب همبستگی حضور
Sig.)2.tailed(

تعداد

1

139

 .541
. 001
139

ضریب همبستگی تابش
Sig.)2.tailed(

تعداد

 .541
. 001
139

1

139

جدول شماره5:ضریب حضور و مرکزیت براساس نظم هندسی میدانجدول شماره4:ضریب همبستگی حضور و تابش نور خورشید

میدان  عمق  به  نزدیکی  و  حضور  زمــان  میان  همبستگی  ضریب   
درحالی  ایــن  و   )3 شماره  ــدول  )ج اســت  معناداری  سطح  دارای 
حضور  زمان  متغیر  دو  برای  پیرسون  همبستگی  ضریب  که  است 
گروهی در میدان آرامگاه نیز از سطح  افراد و فعالیت های اجتماعی 

معناداری برخوردار است )جدول شماره 2(.

و  آرامــگــاه  میدان  در  مــردم  حضور  زمــان  میان  همبستگی  ضریب 
جهت تابش خورشید به میدان دارای سطح معنادار و مثبتی بوده 
که 541. است )جدول شماره 4( و در مورد دو متغیر زمان حضور 
نیز همبستگی وجود  و مرکزیت هندسی میدان  استفاده کنندگان 

دارد و از سطح معناداری نیز برخوردار است )جدول شماره 5(.
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جدول شماره6: ضریب همبستگی حضور و تابش نور خورشید 

همبستگی حضور و پوشش گیاهی حضور پوشش گیاهی

ضریب همبستگی حضور
Sig.)2.tailed(

تعداد

1

139

 .097
. 256
139

ضریب همبستگی پوشش گیاهی
Sig.)2.tailed(

تعداد

 .097
.256
139

1

139

گیاهی و  ضریب همبستگی پیرسون میان دو متغیر سطح پوشش 
کندگی آن در میدان با زمان حضور مردم در میدان فاقد سطح  پرا
معناداری است )جدول شماره 6(. براساس مطالعات پیمایشی بر 
روی نقشه های رفتاری استفاده کنندگان در میدان آرامگاه بوعلی 
سینا مشخص شد که تحرکات انسانی در محیط به ویژه فعالیت های 
پویا و زمان دار، بیشتر در عمق فضایی موجود و به ویژه در مرکزیت 
میدان رخ می دهد. استخراج الگوهای رفتاری نشان از ویژگی های 
دارد.  میدان  مختلف  حوزه های  در  استفاده کنندگان  عملکردی 
تغییر  حال  در  مدام  فعالیت ها  بیرونی،  قطاع های  در  که  نوعی  به 
کمتری به نسبت بخش های درونی فضا  است و پیوستگی فعالیتی 
که تحلیل قرارگاه های  کرد  کلی می توان ادعا  دیده می شود. به طور 
رفتاری، واحدهایی از فعالیت های رخ داده در فضا را روشن می سازد 
که با بهره گیری از آنها می توان میزان نقش شکل دهندگی محیط در 
الگوهای رفتاری را متوجه شد. بر این اساس چگونگی برهمکنش 
که در آن اتفاق می افتد، ارزش  تعامالت اجتماعی در سطح فضایی 
بسیار مهمی در کشف راه حل های طراحی در فضاهای شهری دارد.

4.2. بحث
پیرامون  فعالیت های  مــشــاهــده  بــا  رابــطــه  در  پــژوهــش هــا  اغــلــب 
و  خیابان  مانند  پویا  فضاهای  بــه  معطوف  شهری  محیط های 
برداشت  کمتر  دیگر،  ســوی  از  شهرهاست.  سطح  در  پیاده روها 
مشاهدات  از  بیشتر  و  شده  انجام  شهری  فضاهای  در  فعالیت ها 

کلی فعالیت های موجود در فضاهای  الگوهای رفتاری در شناخت 
عنوان  به  میدان  پژوهش،  ایــن  در  اســت.  شــده  استفاده  شهری 
قرار  شبیه سازی  و  مشاهده  مطالعه،  مــورد  ایستا  شهری  فضای 
خ داده  گرفته است )تصویر شماره 5(. از طرفی نوع فعالیت های ر
ک اصلی تجزیه  در فضا در بازه های زمانی مختلف ثبت شده و مال
و تحلیل این تحقیق به حساب می آید )تصویر شماره 6(. فضاهای 
به  نسبت  نمایند،  ترغیب  بیشتر  ماندگاری  به  را  مردم  که  شهری 
فضاهای شهری دیگر موفق تر هستند. بنابراین فضاهای شهری از 
این دست امکان بازگشت مجدد را به فضا تقویت می کنند و شرایط 

رونق و پویایی هرچه بیشتر را سبب می گردند. 
دیــده  مــیــدان  فــضــای  بیرونی  الیــه هــای  در  بیشتر  پــیــاده  جــریــان 
رابط برای عبور عابران  نیز فضایی  می شود. بخش مرکزی میدان 
اســاس خطوط  براین  اســت.  به یکدیگر  از دو سوی میدان  پیاده 
کم تری در این بخش مشاهده می شود. اهمیت فضایی  حرکتی مترا
در نقاط حلقه اصلی میدان به نسبت حلقه های میانی و بیرونی به 
مراتب بیشتر بوده و به طیف رنگی قرمز متمایل است. هرچه به 
مرکز میدان نزدیکتر شویم، عمق فضایی میدان نیز بیشتر و بیشتر 
گروهی نیز بیشتر می شود.  می شود و تمرکز فعالیت های زمان دار و 
همپیوندی  میزان  لحاظ  از  مهم تر  گره ها   4) شماره  )نمودار  گراف 
که به نوعی این نقاط مستعد  فضایی_عملکردی را نشان می دهد 
فعالیت های اجتماعی و پویاست که با مشاهدات الگوهای رفتاری 

در میدان آرامگاه بوعلی سینا منطبق است.

تصویر شماره5: شبیه سازی میدان آرامگاه بوعلی سینا همدان و طیف فعالیتی در محدوده میدان
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تصویر شماره6: خطوط حرکتی استخراج شده از فعالیت های پویا و جریان پیاده در میدان

گراف ارزش نقاط مختلف در فضاست که نشان دهنده  گره های فعالیتی در فضای میدان آرامگاه با استفاده از نرم افزار گراف.  گراف ارزش همپیوندی  نمودار شماره4: 
اهمیت هریک از نقاط موجود در میدان با توجه به نزدیک شدن به عمق میدان و مرکزیت هندسی است. 

نمودار شماره5: مدت حضور در میدان براساس نزدیکی به میدان 
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کثر  ا اما  می کنند.  بــازی  را  مــردم  حضورپذیری  بر  تأثیرگذار  و  مهم 
زمانی  اســت.  افــول  به  رو  شهری  میدان های  متداول  کارکردهای 
کالبد به میزان پایین تر از حد قابل قبول  که تجانس میان رفتار و 
برسد، تغییراتی می بایست ایجاد شود و در غیر این صورت تنش 
که  آنچه  به  می بایست  رفتار  می دهد.  خ  ر فعالیت ها  در  شدیدی 
کالبد برای تأمین  کند و یا  کالبد استطاعت آن را داشته باشد، تغییر 
الگوهای رفتاری باید تغییراتی را متحمل شود و یا این که هر دو برای 
کالبد هدفی را  که  کنند. هنگامی  رسیدن به سطحی متعادل تغییر 
که دیگر نیاز به آن وجود ندارد، متروک می شود و یا  دنبال می کند 
که هدف جدید و متفاوتی دارد. به  استفاده دیگری از آن می شود 
که  نظر می رسد تحرکات انسانی در محیط و نقاط مرکزی میدان 
عمق فضایی بیشتری دارند، متمرکز و زمان دارتر اتفاق می افتند. 
تقسیمات  مرکزیت  در  رفــتــاری  دهنده  شکل  الگوهای  طرفی  از 
حال  دارنــد.  تأثیرگذار  و  رنگ  پر  نقشی  میدان،  کالبدی_هندسی 
طراحی هوشمندانه می تواند از متروک شدن و بی استفاده ماندن 
کند. تجربه میدان های شهری موفق و آزمایش  میدان جلوگیری 
آنها می تواند نکاتی ارزشمند و مؤثر را در اختیار طراحان قرار دهد. 
گر در طراحی ها لحاظ شوند، بازگرداندن  که ا ویژگی های محیطی 
نشاط، جذابیت، سرگرمی، رفتارهای اجتماعی سودمند، تعامالت 
اجتماعی پایدار و رونق دوباره میادین را سبب می گردند. نگاه مؤثر 
به ویژگی های محیطی و تأثیر آنها در استفاده کنندگان، بیشترین 
که طراحی  اثر را در جذب و هم افزایی آنها بر عهده دارد؛ به طوری 
پوشش  خورشید،  تابش  جهت  به  توجه  محور،  مرکزیت  و  کانونی 
گیاهی مناسب و همساز با اقلیم و نزدیکی به عمق میدان می تواند 
کرده و آنها را همواره  مقبولیت به میادین شهری مورد نظر را بیشتر 

مورد استفاده مردم به عنوان ذی نفعان اصلی شهر قرار دهد.

حضور  زمــان  مدت  با  توجه  جالب  همبستگی  نیز  میدان  مرکزیت 
که  آن  بر  عــالوه  میدان،  مرکز  هندسی  بخش های  در  دارد.  مــردم 
حضور استفاده کنندگان بیشتر بود، مدت زمان حضورشان نیز بیشتر 
که  گروه هایی  کالس های درسی دانشگاهی و  مشاهده شده است. 
به مطالعه کتاب و روزنامه مشغول هستند، در بخش مرکزی میدان، 
متعدد مشاهده شد. هرچه از بخش های هندسی مرکزی میدان دور 
کن به پویا تغییر می یابد. در بخش های  می شویم، فعالیت ها از سا
تا  بیرونی میدان، پیاده روی و قدم زدن فردی بیشتر جریان دارد 

فعالیت هایی که نیازمند سکون و زمان بیشتری هستند.
نسبت  میدان  در  خورشید  تابش  جهت  تأثیر  همبستگی  بررسی 
نظر  به  بیانگر سطح معناداری است.  افــراد  زمان حضور  به مدت 
می رسد تابش خورشید نقشی دوگانه در میدان بازی می کند، به 
که در ماه های سرد سال مردم ترجیح می دهند در بخشی  نحوی 
باشند  به آن می تابد، حضور داشته  آفتاب بیشتری  که  از میدان 
که سایه اندازی بیشتری  گرم سال به بخش هایی  و در فصل های 
در  روزانـــه  که  جمعی  پاتوق هایی  وجــود  می کنند.  رجــوع  دارنـــد، 
مدعاست.  این  بر  گواهی  هستند،  میدان  در  شطرنج  بــازی  حال 
که آنها در  تأثیر تابش خورشید را به راحتی می توان در مکان هایی 
اساس  براین  کرد.  مشاهده  بازی  برای  می شوند،  مستقر  میدان 
شاید قرارگاه های رفتاری متأثر از تابش نور خورشید و سایه اندازی 
که راحتی در زمان فعالیت ها نیز به  و محصوریت میدان باشند؛ چرا
لذت بردن بیشتر آنان از محیط و صرف وقت بیشتر برای بودن در 

فضا کمک می کند.

5. نتیجه گیری
میدان ها به عنوان فضای شهری شناخته شده در شهرها نقشی 

روزنامه  میدانی،  مشاهدات  در  شماره7(.  )تصویر  می دهد  نشان 
خوردن  و  نوشیدن  صمیمانه،  گفت وگویی  و  زدن  گپ  خواندن، 
و فعالیت های  گــوش دادن  مــوزیــک  گــروهــی،  کـــردن  بـــازی  غـــذا، 
کمتر در الیه های بیرونی میدان مشاهده شد و هرچه  زمان دار دیگر 
فاصله کاهش پیدا می کرد، فعالیت های زمان دار بیشتری مشاهده 
گروهی نیز همبستگی خاصی با  می شد. فعالیت های اجتماعی و 
زمان حضور استفاده کنندگان در فضای میدان را معنا می کند. به 
گروه های دوستانه و جمعی،  نظر می رسد تعداد فعالیت ها در قالب 
که  زمان بیشتری را برای بودن در میدان طلب می کند. به نوعی 
عمومًا دلیل صحبت ها و حضور طوالنی مدت، وجود چند نفر در 

کنار یکدیگر است. 

کمتر می شود، فعالیت های  هرچه فاصله افراد با مرکز ثقل میدان 
گویی   .)5 شماره  )نمودار  می کند  پیدا  افزایش  زمــان دار  و  کن  سا
گر زمان بیشتری دارید، فضای  ا که  قانونی نانوشته بیان می دارد 
گذراندن آن است. به طور  نزدیک تر به میدان، مکانی مناسب برای 
کلی مدت حضور مردم در فضای شهری می تواند عاملی مناسب 
بازشناسی  بــه  و  بــاشــد  محیطی  متغیرهای  سنجش  جهت  در 
پس  کند.  کمک  پیش  از  بیش  محیطی  کیفیت های  و  ویژگی ها 
فضای  در  مــردم  که  زمانی  مدت  با  محیطی  متغیرهای  بررسی  از 
آمد.  دســت  به  توجهی  جالب  اطالعات  می کنند،  سپری  شهری 
که مردم  ضریب همبستگی میان نزدیکی به میدان و مدت زمانی 
در میدان وقت می گذرانند، تأثیر مثبت و معنادار این دو متغیر را 

تصویر شماره7: حضور مردم در میدان آرامگاه بوعلی سینا 
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