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چکیــده | فضاهــای ورودی شــهرها عالوهبــر معرفــی یــک شــهر و ایجــاد اولیــن تصویــر ذهنــی مخاطبــان از آن،
بــه دلیــل داشــتن پتانســیلهای مختلفــی کــه باعــث بــروز فعالیتهــای متنوعــی میشــود ،از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار هســتند؛ بــه همیــن جهــت یافتــن مهمتریــن مؤلفههــای تأثیرگــذار در الگوهــای رفتــاری کاربــران و
همچنیــن راهحلــی مناســب جهــت معیارهــای تأثیرگــذار در طراحــی فضاهــای ورودی شــهرها ،یکــی از مهمترین
مســائلی اســت کــه امــروزه طراحــان شــهری بــه دنبــال آن هســتند .درواقــع ســؤال اصلــی پژوهــش ،دربــارۀ نحوه
و نــوع ارتبــاط ابعــاد مختلــف ادراکــی ،کالبــدی ،اجتماعــی و غیــره در فضاهــای ورودی شــهر بــا شــکلگیری
الگوهــای رفتــاری اســت .در همیــن راســتا دروازه قــرآن شــیراز بــه عنــوان یکــی از نمونههــای شــاخص کــه دارای
مؤلفههــای مختلــف فضایــی و ادراکــی در ابعــاد گوناگــون و همچنیــن یــک فضــای شــهری بــا ســطح کنشگــری
بــاال و فعالیتهــای متنــوع اســت ،انتخــاب و مــورد تحلیــل جامــع الگوهــای رفتــاری قــرار گرفتــه اســت .روش
ـش رو از نــوع ترکیبــی کمــی و کیفــی اســت و براســاس هــدف از نــوع ارزیابــی خصوصیــات فیزیکــی،
تحقیــق پیـ ِ
فرهنگــی ،هویتــی و ادراکــی اســت .مشــاهده و تحلیــل کیفــی بــا اســتفاده از تکنیکهــای نقشـهبرداری رفتــاری،
پرسـشنامه ،مصاحبــه و تحلیــل عکــس اســت .مهمتریــن مؤلفههــای محیطــی تأثیرگــذار بــر رفتــار کاربــران در
فضاهــای ورودی شــهرها ،براســاس دیدگاههــای نظریهپردازانــی نظیــر لنــگ ،بارکــر و کانتــر در ســه دســته عوامل
فیزیکــی و کالبــدی محیــط ،عوامــل فرهنگــی ،هویتــی ،اجتماعــی و عوامــل روانــی و ادراکی محیط تقســیمبندی
شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه مؤلفههــای هویتــی و کیفیــت مطلــوب بصــری بیشــترین نقــش را در
جــذب کاربــران بــه فضــای ورودی شــهرها داشــته و کیفیــت بصــری مناظــر و چش ـماندازهای اطــراف ارتبــاط
مســتقیمی بــا میــزان حضورپذیــری و آرامــش فضایــی دارد و میــزان تأثیرگــذاری ایــن مؤلفه بیشــتر از مؤلفههایی
نظیــر حریــم خصوصــی و چیدمــان فضایــی اســت.

واژگان کلیدی | فضای ورودی شهر ،دروازه قرآن ،مؤلفههای فضا ،الگوهای رفتاری ،ادراک محیط.

مقدمـه | دروازههـای ورودی شـهرها بـه عنـوان اولیـن فضای یک
شـهر ،تأثیـر بهسـزایی در تصـورات مخاطبـان از شـهر دارا هسـتند.
* نویسندۀ مسئولmhj_jav2012@yahoo.com ،09173003206 :
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ایـن فضاهـا بهواسـطۀ قابلیت باال جهت حضـور مردم و شـهروندان،
از اهمیـت ویـژهای برخوردار هسـتند ،زیرا حضور مـردم در فضاهای
شـهری یکـی از شـاخصهای سـرزندگی و فعالیـت اسـت .رفتـار،
عینیتریـن و واضحتریـن واکنـش انسـان نسـبت به محیطی اسـت

ارزیابی تأثیرات مؤلفههای فضا بر سازماندهی رفتار محیطی شهروندان در فضاهای ورودی شهرها
کـه در آن قـرار گرفتـه ،بهطوریکـه فـرد تنهـا بـا رفتـاری کـه در
محیـط دارد چگونگـی سـازوکار طراحـی محیـط را نشـان میدهد.
رفتـار انسـانی برآینـدی از انگیزههـا و نیازهـای فـرد ،قابلیت محیط
و تصویـر ذهنـی فـرد از دنیـای خـارج اسـت و ناشـی از ادراک او
و معنایـی بـوده کـه ایـن تصویـر بـرای او دارد (لنـگ .)1395 ،بـا
توجـه بـه ارتبـاط متقابـل محیـط بـا رفتـار ،و اهمیـت فضاهـای
ورودی شـهرها ،تبییـن مؤلفههـای ایـن فضـا و نـوع تأثیرگـذاری
آنهـا بر سـازماندهی رفتـار محیطی کاربـران ،از دالیل ضـرورت این
پژوهـش اسـت .درواقـع مسـألۀ اصلـی در ایـن پژوهـش ،چگونگـی
تأثیـر مؤلفههـای فضایی و ادراکی بـر نحوۀ رفتار مـردم در فضاهای
پیـش رو،
ورودی شهرهاسـت .در همیـن راسـتا هـدف از تحقیـق
ِ
تبییـن اشـکال مختلف و الگوهای رفتاری متفـاوت مردم در مواجهه
بـا عناصـر هویتـی ،چیدمـان فضایـی ،عوامـل ادراکی و غیره اسـت.
ازایـنرو دروازه قـرآن شـیراز بـه عنوان یکـی از نمونههای شـاخص
کـه دارای مؤلفههـای مختلـف فضایـی و ادراکـی در ابعـاد گوناگون
اسـت ،انتخـاب شـده و مورد تحلیـل جامع الگوهای رفتـاری مبتنی
بـر مؤلفههـای فضایـی و ادراکی شـده اسـت.

پیشینۀ پژوهش

در زمینـۀ پژوهـش دربـارۀ مؤلفههـای فضـای شـهری و چگونگـی
تأثیـر آنهـا بـر رفتـار شـهروندان پژوهشهـای مختلفـی در داخل و
خـارج از کشـور انجام شـده اسـت.
رضویوندفـرد ) (Razavivand Fard, 2014معتقد اسـت در سیسـتم
شـهری ،فضا کل سـاختاری اسـت که توسـط سـاکنان شـهر درک
میشـود و فضاهـای بـاز عمومـی ،به عنـوان فضاهـای چندمنظوره،
منعکسکننـدۀ فرهنگ و سـبک زندگـی افـراد و همچنین وضعیت
اقتصـادی و اجتماعـی افـراد جامعـه اسـت .فضاهـای باز شـهری به
عنـوان مـکان تعامـل مـردم ،در طـول قرنهـا بـا مسـائل اقتصادی،
سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگـی خـود مطابقـت داشـتهاند .ایـن
فضاهـا بـه دلیـل ویژگیهـای خـاص خود ،نقـش مهمـی در جوامع
بشـری داشـته و بـا تجربیـات روزمـرۀ مـردم در طـول تاریـخ درهم
تنیـده شـدهاند .راپاپـورت ( )1384فرهنـگ را بـه عنـوان یکـی از
مهمتریـن عوامـل در شـکلدهی بـه رفتـار انسـان و فعالیتهـای
وی در فضاهـا و سـکونتگاهها قلمـداد میکنـد .شـکیبامنش و
قربانیفـر ) (Shakibamanesh & Ghorbanifar, 2018در تحقیـق
خـود تحـت عنـوان «تأثیـر تنظیمات مکانی شـهری و سـاختارهای
بدنـی بـر درک عابـران پیـاده» عنـوان میکننـد افـراد مختلـف
درک متفاوتـی از فضـای سـه بعـدی کـه در آن حرکـت میکننـد،
دارنـد و توجـه معمـاران بـه ادبيـات طراحـي شـهري ،در بسـیاری
از مـوارد میتوانـد تعیینکننـدۀ الگـوی رفتـاری عابـران پیـاده در
محیـط باشـد .در پژوهشـی دیگـر تحـت عنـوان «رفتـار انسـانی و
پایـداری محیـط زیسـت» ،نویسـندگان بیـان میکننـد کـه محیط
ساختهشـده بایـد بـرای پشـتیبانی از اهـداف و الزامـات انسـانی

اسـتفاده شـود ،امـا در همیـن زمـان بایـد آن را به عنـوان زمینهای
درنظـر گرفـت کـه ارزشهـا و رفتارهـای انسـانی در آن قـرار دارد
) .(Abusafieh & Razem, 2017اسـکات ) (Scott, 2005قـرارگاه
رفتـاری را بـه عنـوان یکـی از اصولیتریـن مبانـی محیـط بیـان
میکنـد .از نظـر وی عناصـر و مؤلفههـای کالبـدی و اجتماعـی
محیـط تأثیـر مسـتقیمی بـر شـکلگیری رفتـار انسـان در محیـط
دارد .کافـکا ) (Koffka, 1935اعتقـاد دارد کـه اسـاس و پایـۀ رفتـار
انسـان در محیـط براسـاس شـناخت عینـی وی از محیـط اسـت،
کـه ایـن امـر خـود باعث شـکلگیری رفتـار محیطـی خواهد شـد.
گافمـن ) (Goffman, 1966در کتابـی تحـت عنـوان «مطالعۀ رفتار
در فضاهـای جمعـی» بـه بررسـی و تحلیـل رفتـار افـراد مختلف با
درجههای سـنی و جنسـیت متفاوت در فضاهای شـهری و عمومی
میپـردازد .از نظـر وی یکـی از مهمتریـن دالیل رفتـار جمعی افراد
در فضاهـای مختلف شـهری ،مؤلفـۀ تعامالت اجتماعی اسـت .گهل
) (Gehl, 1987رفتارهـا و فعالیتهـای مردم و کاربـران را در محیط
کالبـد فضاهـای عمومی به سـه دسـته تقسـیم کرده که بـه ترتیب
عبارتنـد از فعالیتهـای انتخابـی ،ضـروری و اجتماعـی .از نظـر وی
فعالیتهایـی همچـون پیـادهروی ،نشسـتن و اسـتراحت در زمـرۀ
فعالیتهـای انتخابـی اسـت ،و زمانـی تمایـل بـه انجام ایـن فعالیت
هـا وجـود دارد کـه شـرایط مکانـی و زمانـی فراهم باشـد.
در زمینـۀ ارزیابـی مؤلفههـای فضایی و رفتار محیطی نیـز در داخل
کشـور پژوهشهـای مختلفـی صـورت گرفته شـده اسـت .بحرینی
( )1394در کتـاب خـود تحـت عنـوان «تحلیـل فضاهـای شـهری؛
در رابطـه بـا الگوهـای رفتـاری اسـتفادهکنندگان» ،بـا اسـتفاده
از معیارهـای کمـی و کیفـی بـه بررسـی الگـوی رفتـاری عابـران
در خیابـان میپـردازد .از نظـر وی فرهنـگ تأثیـر بهسـزایی در
شـکلدهی الگوی رفتـاری عابران از فضاهای شـهری دارد .جوهری،
پورجعفـر ،مثنـوی و رنجبـر ( )1391جهت ارزیابی فضاهای واسـط
براسـاس معیارهـای کیفیـت فضایـی در ورودی شـهرها چهار عامل
خوانایـی ،پذیرندگـی ،سـرزندگی و تشـخص را معیـار سـنجش
قـرار دادنـد و بـا اسـتفاده از روش ارزیابـی  AHPکیفیـت و قـوت
معیارهـای مـورد نظـر را از جهـات مختلـف بررسـی کردهانـد.
شـکیبامنش و حکیمـی ( )1396مهمتریـن مؤلفههـای تأثیرگذار بر
الگوهـای رفتـاری کاربران را عوامـل فردی و محیطی ،نـوع فعالیت،
رفتارهـای اجتماعـی ،جهتیابـی و الگوی حرکتی قلمـداد میکنند.
زلفیگل و کریمی مشـاور ( )1398به بررسـی سـازوکــار ادراکـــی
قـرارگـاههــای رفـتــاری در فضاهـای شـهری با اسـتفاده از پایش
مکانـی در میـدان آرامـگاه بوعلی سـینای همـدان پرداختهانـد .آنها
معتقدنـد رفتـار بایـد به آنچه کالبد اسـتطاعت آن را داشـته باشـد،
تغییـر کنـد و یا کالبد بـرای تأمین الگوهـای رفتاری بایـد تغییراتی
را متحمل شـود و یا اینکه هردو برای رسـیدن به سـطحی متعادل
تغییـر کننـد .هنگامـی کـه کالبد هدفـی را دنبال میکنـد که دیگر
نیـاز بـه آن وجـود نـدارد ،متروک میشـود و یـا اسـتفادۀ دیگری از
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محمدحسین جوانمردی و همکاران
آن میشـود کـه هـدف جدیـد و متفاوتـی دارد .پاکنـژاد و لطیفـی
( )1397بـه ارزیابـی تأثیـرات مؤلفههـای محیطـی بـر شـکلگیری
الگوهـای رفتـاری در فضاهـای شـهری پرداختهانـد .آنهـا مهمترین
ابعاد و معیارها را در سـه بعـد عملکردی-فعالیتی ،محیطی-کالبدی
و فرهنگی-اجتماعـی ،دسـتهبندی کـرده و بـرای تحلیـل میـدان
تجریش تهران با اسـتفاده از سـه معیار گفتهشـده ،از شـاخصهایی
نظیـر نـوع فعالیـت ،تنـوع کاربریهـا در معابـر و دسترسـیها،
میـزان انعطافپذیـری و غیـره اسـتفاده کردهانـد .دالکـه ،بهزادفـر،
قلعهنویـی و بختیـاری نصرآبـادی ( )1396در پژوهشـی دیگر تحت
عنـوان «بازشناسـی الگوهـای رفتاری در میـدان انقلاب اصفهان»،
بـه بررسـی قرارگاههـا و الگوهای رفتـاری در فضاهای پیرامون سـی
و سـه پـل و محدودۀ اطـراف پرداختهانـد .در این پژوهش براسـاس
جنسـیت و ردۀ سـنی در دورههای زمانی مختلف ،نوع فعالیت مردم
از قبیـل نشسـتن ،اسـتراحتکردن ،صحبتکردن و غیره را بررسـی
کردهانـد .رسـولپور ،اعتصام و طهماسـبی ( )1397بـه ارزیابی تأثیر
مؤلفههـای کیفیـت محیطـی بـر الگوی رفتـاری در فضـای فیزیکی
شـهر پرداختـ ه و بـه عنـوان نمونـه خیابـان ولیعصر(عج) تهـران را
مـورد بررسـی قراردادهانـد .در پژوهش فوق که یـک تحقیق میدانی
بـا رویکـرد توصیفـی تحلیلـی اسـت ،از معیارهایـی نظیـر عوامـل
کالبـدی فیزیکـی ،فعالیت ،تعامالت اجتماعی و زیسـتبوم اسـتفاده
شـده اسـت .نتایج این پژوهش از یکسـو نشـان میداد که نیازهای
انسـانی نتیجـۀ تأثیـر رفتار بـر فضا و محیط اسـت و از سـوی دیگر
ارتقـای کیفیـت محیـط ،هـم از جنبـۀ کمـی و هـم کیفـی تأثیـر
مسـتقیمی بر قلمروهـا و الگوهای رفتاری در فضاهای شـهری دارد.
لطیفـی و سـجادزاده ( )1393مهمترین عوامل تشـکیلدهندۀ رفتار
فـرد در محیـط را ادراک ،معنـی محیـط ،تصویـر ذهنـی ،انگیزههـا،
قابلیـت محیـط و نیازهـا بهشـمار میآورند.

مبانی نظری

••رفتار انسان تحت تأثیر محیط (رفتار محیطی)

بـرای چندیـن دهـه ،روانشناسـان محیـط زیسـت در پـی مطالعه و
کشـف رابطـه بیـن تنظیمـات محیـط و رفتـار انسـان و همچنیـن
نحـوۀ برخـورد آنهـا بـا هم و چگونگـی تأثیرگـذاری آنها بـر یکدیگر
بودهانـد .یکـی از عوامـل تهدیدکننـدۀ محیـط مشـکالت مختلفـی
اسـت کـه ریشـه در رفتارهـای انسـانی دارد .ایـن مهـم کـه محیط
ساختهشـده بایـد برای پشـتیبانی از اهـداف و الزامات انسـانی مورد
اسـتفاده قـرار گیـرد ،بـه عنـوان زمینـهای بـرای الگـوی طراحـی
محیطـی مطـرح میشـود ) .(Abusafieh & Razem, 2017آگاهـی
از رفتـار انسـان هنـگام طراحی محیطهـای ساختهشـده را میتوان
از جملـه مهمتریـن نقشهـای طراحـان شـهری برشـمرد .از آنجـا
کـه نیازهـای انسـان گسـترده و در حـال تغییـر اسـت ،بسـیار مهم
اسـت کـه طراحـان در مـورد آنهـا آگاه شـوند .درک ایـن رابطـۀ
متقابـل بیـن مـردم و محیـط پیرامون آنهـا مهمتریـن دغدغۀ علوم
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رفتـاری اسـت ) .(Mersal Mahmoud, 2018رفتار دارای مکانیسـم
بسـیار پیچیـدهای اسـت .پیشبینـی رفتـار در محیـط ،اصلیتریـن
پرسـش رفتارشناسـان اسـت؛ بهطوریکـه برخی از محققیـن ،علوم
رفتـاری را سرمنشـأ پیدایـش دانش روانشناسـی محیطـی قلمداد
میکننـد و اعتقـاد دارنـد که روانشناسـی محیطـی زیرمجموعهای
از علـوم رفتـاری اسـت (مطلبـی .)55 ،1380 ،رفتار انسـان همواره
تحـت تأثیـر محیـط اسـت .رفتارشناسـان بـا انجـام آزمایشهـا و
مشـاهدات متعـدد ،تأثیـر محیـط بر شـکلدهی بـه رفتار انسـان را
ثابـت کردهانـد .از نظـر برخـی از پژوهشـگران ایـن عوامـل عبارتند
از دادههـای فیزیکـی ،نمادیـن و جـو محیـط و شـرایط معمـاری.
رفتارشناسـان اعتقاد دارند رفتار انسـان دارای جهت و هدف اسـت.
متخصصـان علـوم رفتاری بـرای توصیـف هدفداربودن رفتـار افراد،
مفاهیمـی چـون انگيـزه و نیـاز را نـام میبرنـد .نیازهـا باعـث ایجاد
تنـش میشـود و رفتارها جهـت پیدا میکننـد« .بارکـر» ()Barker
در مـورد اثـر محیـط کالبـدی بـر رفتـار انسـان ،بیـان میکنـد که
«محیـط اکولوژیـک غیراجتماعـی ،رفتـاری را تقاضـا نمیکنـد» .از
سـوی دیگـر ،مفهوم سيماشـناختی روانشناسـی گشـتالت را تأیید
میکنـد .وی اعتقـاد دارد فضـای بـاز ،کـودک را بـه دویـدن دعوت
میکنـد .ایـن اعتقاد همـان مفهـوم کیفیـت دعوتکنندگی محیط
اسـت کـه نهتنهـا تأثیـر محیـط بـر شـکلگیری رفتـار را تأییـد
میکنـد ،بلکـه تلفیـق محیـط و رفتـار را تحـت عنـوان «قـرارگاه
رفتـاری» واحـد تحلیـل محیـط معرفـی میکنـد (شـاهچراغی و
بندرآبـاد.)92 ،1396 ،
«لنـگ» اعتقـاد دارد هـر فردی متناسـب با ویژگیهای شـخصیتی
خـود حساسـیت بیشـتر و یا کمتری نسـبت بـه دادههـای فیزیکی،
معمـاری و جـو محیـط نشـان میدهـد .بـه عبـارت بهتـر ،محیـط
رفتـاری بخشـی از عناصـر محیطـی اسـت کـه فرد نسـبت بـه آنها
حساسـیت نشـان میدهـد (لنـگ .)1395 ،از نظـر بارکـر ،پایهگذار
علـم روانشناسـی اکولوژیـک ،برای یافتن پاسـخ به سـؤاالت متعدد
دربـارۀ تأثیر محیط بر رفتار انسـان باید مطالعـات در محیط زندگی
واقعـی و شـرایط روزمرۀ افـراد انجام گیرد .برایناسـاس یک پارادایم
در زمینـۀ «رفتـار محیطـی» یا «محیط رفتـاری» در علـوم رفتاری
شـکل گرفـت و پایۀ شـکلگیری علم روانشناسـی اکولوژیک شـد.
وی همسـاختی میان رفتار و کالبد محيط را ارائه کرده ،بهطوریکه
در هـر لحظـه درهمتنیدگـی رفتـار انسـان و کالبـدی کـه درون آن
قرارگرفتـه ،رخ میدهـد .به شـکلی که رفتار و کالبد دو جز هسـتند
کـه در یـک زمـان و مـکان ،یکپارچه میشـوند .بارکر ،هشـت عامل
را مهمتریـن عوامـل شـکلدهندۀ سـینومرف (رفتار کالبـد) معرفی
کـرده کـه به ترتیـب عبـارت اسـت از نیروهـای فیزیکـی ،نیروهای
اجتماعـی ،فرایندهـای فیزیولوژیکـی ،ظاهـر محیـط ،واکنشهـای
آموختهشـده ،انتخـاب توسـط افـراد ،انتخـاب بهوسـیلۀ قـرارگاه
رفتـاری و تأثیـر رفتـار بـر ظـرف کالبـدی ) .(Barker,1968گرایش
رفتـار تحـت تأثیـر محیـط ،در بیـن پژوهشـگران و صاحبنظـران

ارزیابی تأثیرات مؤلفههای فضا بر سازماندهی رفتار محیطی شهروندان در فضاهای ورودی شهرها
بـه سـه دسـتۀ جبرگرایـان ،اختیارگرایـان و احتمالگرایان تقسـیم
میشـود کـه بـه ترتیـب در جـدول  1نمایش داده شـده اسـت.
لویـن ) (Lewin, 1944رفتـار را تابعـی از فضای زیسـتی قلمداد کرده
و آن را تابـع محیـط ادراکشـده میدانـد .وی بـرای بیـان پدیـدۀ
حاصـل از تأثیـر متقابـل عوامـل فـردی و محیطـی ،مفهـوم «فضای
زیسـتی» را ارائـه میدهد و بیـان میکند که« :هـرگاه بخواهیم رفتار
کسـی را پیشگویـی کنیـم ،بایـد از عالئـم ریاضـی اسـتفاده کنیم تا
همـۀ عوامـل موجـود در میـدان روانـی منعکس شـود» ،زیـرا نیازها
بـه عنـوان سـازماندهندۀ رفتـار انسـان ،دارای جهـت و شـدتهای
معینـی هسـتند .وی باور داشـت که بازنمایـی درونی فـرد از محیط،
عامـل اصلـی و تعیینکنندۀ حرکـت در فضای زندگی اسـت .به بیان
دیگـر باورهـای فـرد در مورد محیط ،تأثیر بهسـزایی بر رفتـار او دارد.
بااینوجـود در نهایـت همیـن بازنمایـی درونی نیز میتواند بـر ادراک
شـخص از محیـط اثرگـذار باشـد (مـک انـدرو .)۵ ،۱۳۸۷ ،بنابرایـن
پیونـد درونـی میـان رفتـار انسـان و محیـط فیزیکـی وجـود خواهد
داشـت .کانتـر) (Canter, 1986مـکان را تلفیقی از فعالیتها ،مفاهیم
ارزشـی و محیـط کالبـدی بهشـمار مـیآورد ،کـه بهواسـطۀ فصـل
مشـترک انطبـاق این سـه حوزه بهدسـت میآید .از نظـر کانتر ،مکان

مسـتقل و جـدا از مفاهیـم ارزشـی نیسـت .مـردم همـواره رفتارها و
اعمـال خـود را بـا مکانهای مختلف هماهنگ میکننـد و ماهیت آن
مـکان یکـی از مهمتریـن عوامـل در فهم و تجربۀ آن مکان محسـوب
میشـود .براسـاس مـدل کانتـر ،مـکان بخشـی از فضـای طبیعـی یا
انسانسـاختی اسـت کـه از نظـر مفهومـی یـا مـادی محـدودهای
مشـخص را شـامل میشـود و حاصل تعامل عوامل رفتـاری ،مفاهیم
قابل دریافت توسـط انسـان و ویژگیهای کالبدی محیط اسـت .ویکر
) (Wicker, 1979عقیده دارد محیط ،رشـتهای از سیسـتمهای تودرتو
و دارای نظـم و سلسـلهمراتب اسـت .سیسـتمهای خودتنظیمگـر که
باهـم سـازگار هسـتند و هـر سیسـتم بخشـی از سیسـتمی بزرگتـر
اسـت .درعینحـال بین مرزهای خـود ،سیسـتمهای مختلف دیگری
را دربرگرفتـه کـه هرکـدام از این سـطوح یک قرارگاه رفتـاری و رفتار
محیطـی اسـت .رفتارهای محیطی ذکرشـده در جـدول  2به تفصیل
نمایـش داده شـده اسـت .در ادامـۀ پژوهـش ،مؤلفههـای محیطـی
تأثیرگـذار بـر رفتار کاربران تحت سـه عنـوان عوامل روانـی و ادارکی
محیـط ،عوامـل فیزیکـی و کالبدی محیط و عوامـل فرهنگی ،هویتی
و اجتماعی محیط شناسـایی شـدند که تصویر  1بیانگـر نحوۀ ارتباط
ایـن مؤلفههـا باهم اسـت.

جدول  .1گرایشهای رفتار تحت تأثیر محیط .مأخذ :امامقلی ،آیوازیان ،محمدیزاده و اسالمی.34 ،1391،
گرایش رفتار-محیط

ویژگی اصلی

طرفداران اولیه

جبرگرایی محیطی

تغییر در منظر و عناصر معماری محیط ،به تغییراتی در رفتار و بهویژه در
رفتار اجتماعی منجر میشود.
محیط معموالً باعث بروز رفتار نمیشود ،بلکه زمینهای برای وقوع رفتار است
و افراد براساس معیارهای فرهنگی دست به انتخاب زده و رفتار میکنند.

معماران و شهر
جامعهشناسان و دانشمندان جغرافیای
شهری

تأثیر محیط کالبدی بر رفتار ،یک تأثیر احتمالی است و بر حسب ویژگیهای
محیط احتمال وقوع رفتاری خاص در برخی از محیطها نسبت به برخی
دیگر بیشتر یا کمتر است.

روانشناسان محیط

اختیارگرایی محیطی

احتمالگرایی

جدول  .2دیدگاهها و معیارهای نظریهپردازان در شکلگیری رفتار محیطی .مأخذ :نگارندگان.
نظریهپردازان
)Lang (1987
)Barker (1968
)Wicker (1979

)Canter (1986
)Lewin (1944

دیدگاههای نظریهپردازان

معیارهای مورد تحلیل

محیط رفتاری بخشی از محیط و عناصر محیطی است
که فرد نسبت به آنها حساسیت نشان میدهد.
پاسخ سؤاالت متعددی دربارۀ تأثیر محیط بر رفتار انسان
نتیجۀ مطالعات در محیط زندگی واقعی و شرایط روزمرۀ
افراد است.
هر سیستم در یک سطح خود محیط است و دارای
اجزای مختلفی بوده و در سطحی دیگر خود جزئی از
یک سیستم بزرگتر است.
ماهیت هر مکان عامل مهمی در فهم و تجربۀ آن مکان
محسوب میشود.
رفتار تابعی از فضای زیستی است .رفتار تابع محیط
ادراک شده است .باورهای فرد در مورد محیط بر رفتار او
در محیط تأثیر میگذارد.

دادههای فیزیکی محیط ،دادههای نمادین محیط ،دادههای
معماری محیط ،ارزش حسی محیط
نیروهای فیزیکی ،نیروهای اجتماعی ،فرایندهای فیزیولوژیکی،
ظاهر محیط ،واکنشهای آموختهشده ،انتخاب توسط افراد،
قرارگاه رفتاری ،ظرف کالبدی
ارتباط بین مؤلفهها و عناصر مختلف در یک سیستم .رابطۀ
معنادار بین مؤلفههای مختلف
تنوع فعالیتها ،مفاهیم ارزشی ،محیط کالبدی ،هویت مکان
عوامل فردی ،عوامل محیطی و کالبدی ،عالئم ریاضی ،عوامل
روحی و روانی ،باورهای ذهنی
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تصویر  .1چارچوب نظری پژوهش .مأخذ :نگارندگان.

روش پژوهش

ایـن پژوهـش از نـوع ترکیبی کمی و کیفـی و نوع رویکـرد تحقیق،
روش همبسـتگی و ارزیابـی مؤلفههـای فضـا بـر رفتـار محیطـی
شـهروندان در فضاهـای ورودی شهرهاسـت .همچنیـن این پژوهش
براسـاس هـدف از نـوع ارزیابـی خصوصیـات فیزیکـی ،فرهنگـی،
هویتـی و ادراکی اسـت .نمونۀ مـورد مطالعه در ایـن پژوهش دروازه
قـرآن شـیراز اسـت .ایـن دروازه که در زمـان «عضدالدولـه دیلمی»
سـاخته شـده اسـت ،در موقعیت ورودی جـادۀ اصفهان به شـیراز و
نزدیـک بـه تنگـۀ اهللاکبـر و در میـان کوههـای باباکوهـی و چهـل
مقـام قـرار دارد (تصویـر  .)2دروازه قـرآن شـیراز بـا داشـتن تمامی
معیارهـای ارائهشـده در مبانی نظری تحقیق ،دارای پتانسـیل کافی
جهـت ارزیابـی رفتـار کاربـران از فضاهـای ورودی شـهر اسـت .در
محـدودۀ اطـراف ایـن فضـای ورودی شـهری ،بناهـای هویتـی و
تاریخـی نظیـر دروازه قرآن ،آرامگاه خواجـوی کرمانی ،گهواره دید و
طـاووس دروازه قـرآن وجود دارد .همچنین چیدمـان فضایی و تنوع
کاربریهـای متنوعـی نظیـر آرامـگاه ،آبنمـا و فضـای سـبز ،هتـل،
مسـیر کوهنوردی ،رسـتوران و غیـره نیز در اطراف ایـن محیط قرار
گرفتـه اسـت .از دیگـر شـاخصهای ارزشـمند ایـن فضـای ورودی
شـهری ،داشـتن مناظر و چشـماندازهای زیبا در اطـراف و روبهروی
میـدان اسـت کـه باعث ایجـاد کیفیت بصـری مطلوبی میشـود .در
همین راسـتا روش جمعآوری اطالعات براسـاس مشاهدات میدانی،
از طریـق حضـور در فضاهـای مختلـف ایـن مـکان در طـول مـدت
سـه مـاه و همچنیـن پرسشـنامه و مصاحبـه اسـت .سـؤاالت مـورد
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نظـر با مـرور ادبیـات پایـۀ مؤلفههای محیطـی تأثیرگذار ،براسـاس
سـه بعـد فیزیکـی و کالبـدی ،فرهنگـی و هویتـی و عوامـل روانی و
ادراکـی انتخـاب شـده و پرسـشنامههای مورد نظر براسـاس همین
مؤلفههـا تدویـن شـدهاند .بهطورکلـی در ایـن پژوهـش ،با اسـتفاده
از روش تحلیـل محتـوای کیفـی ،بـه تحلیل محیـط بصری-ادراکی
دروازه قرآن شـیراز پرداخته شـده اسـت .این دروازۀ ورودی به دلیل
مؤلفههـای فضایـی مختلـف نظیـر چشـمانداز زیبا ،تلفیق مناسـب
عناصـر مصنـوع و طبیعـی ،تلفیـق کاربریهـای مختلـف و غیـره
باعـث خلـق و ایجاد فضاهـای شـهری خاطرهانگیز و خوانا شـده که
هرکـدام نیـز باعـث سـازماندهی رفتار خاص شـهروندان نسـبت به
محیط شـده اسـت.

تصویر  .2دروازه قرآن شیراز .مأخذwww.tasnimnews.com :

ارزیابی تأثیرات مؤلفههای فضا بر سازماندهی رفتار محیطی شهروندان در فضاهای ورودی شهرها

یافتههای پژوهش

مبنـای تحلیـل در این پژوهـش به همان صورت کـه در صفحات قبل
ارائهشـده ،براسـاس مؤلفههـای فیزیکـی ،فرهنگـی ،هویتـی ،روانی و
ادراکـی محیـط و با توجه بـه معیارهای تحلیلی براسـاس دیدگاههای
نظریهپردازانـی ماننـد :بارکـر ،لنگ ،کانتر و غیره انتخاب شـده اسـت.
در همیـن راسـتا در بُعد عوامل فیزیکـی و کالبدی محیط به تحلیل و
بررسـی چیدمان فضایی ،خدمات و تسـهیالت فضایی و تنوع کاربری
پرداختـه شـده اسـت .در تصویـر  3فضاهـای مختلـف نظیـر عمـارت
دروازه قـرآن ،آبنماهـا و فضـای سـبز ،مسـیر کوهنوردی ،رسـتورانها
و آرامـگاه خواجـوی کرمانـی نمایـش داده شـده اسـت کـه نـام هـر
کاربـری بیانگر تسـهیالت و خدماتی بـوده که در فضای ورودی شـهر
ارائه شـده اسـت .در بُعد چیدمان فضایی میتوان به سـه دسـتهبندی
کلی به ترتیب سـکوهای سـنگی رو به میدان ،چیدمـان نیمکتها در
راسـتای محور دروازه قـرآن و چیدمان محدودۀ فضـای اطراف آرامگاه
خواجـوی کرمانـی اشـاره کـرد .نتایـج بهدسـتآمده از چیدمـان فضا،
براسـاس مشـاهدات میدانـی و تحلیل میدانـی نگارنـدگان ،در جدول
 3ارائه شـده اسـت.
در ادامـۀ پژوهـش در بُعـد عوامل فرهنگی ،هویتـی و اجتماعی محیط
به تحلیل و بررسـی عناصر هویتی ،حضورپذیری و تعامالت اجتماعی
پرداختهشـده اسـت .در همین راسـتا ،نگارندگان برای مشخصکردن
عناصـر هویتـی ،بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری طبقهبنـدی سـاده،
بـا  30نفـر از متخصصـان معمـاری با مـدرک تحصیلی ارشـد و دکترا
مصاحبـه کـرده و مهمتریـن عناصـر هویتـی دروازه قرآن شـیراز را به

ترتیب عمـارت دروازه قرآن ،آرامگاه خواجوی کرمانی و طاووس دروازه
قـرآن مشـخص کردهانـد ،که در تصویر  4نمایش داده شـده اسـت .در
راسـتای سـنجش میزان حضورپذیـری و تعامالت اجتماعـی کاربران،
نگارنـدگان در طـول مـدت سـه مـاه با حضـور در فضاهـای مختلف و
برداشـتهای میدانـی ،بـه نتایـج زیـر دسـت پیـدا کردهانـد .اعـداد
بهدسـتآمده در جـدول  4براسـاس میانگین پاسـخها برمبنای طیف
لیکرت اسـت .بیشـترین میـزان حضورپذیری و تعاملات اجتماعی به
ترتیـب عبـارت اسـت از .1 :اطراف عمـارت دروازه قرآن.2 ،در راسـتای
محـور دروازه قـرآن (روبـهروی آرامگاه خواجوی کرمانی)  .3سـکوهای
سـنگی رو بـه میـدان و  .4اطـراف آرامـگاه خواجوی کرمانـی (تصویر
 .)5بهطورکلـی نتایـج بهدسـتآمده از میزان حضورپذیـری و تعامالت
اجتماعی ،براسـاس مشـاهدات میدانی و تحلیل میدانی نگارندگان و با
توجـه به پاسـخهای مـردم در مصاحبه ،در جدول  5ارائه شـده اسـت.
در بُعـد عوامل روانی و ادراکی محیط ،نگارندگان در راسـتای سـنجش
میزان امنیت ،آرامش فضایی و حریم خصوصی از پرسشـنامه اسـتفاده
کردهانـد .در همین راسـتا براسـاس فرمول کوکران بـا ضریب خطای 5
درصـد ،تعداد  356عدد پرسشـنامه بیـن کاربرانی که از فضای مختلف
ایـن محیـط بازدید کرده بودند ،پخش شـد .سـؤاالت پرسـشنامهها با
توجـه بـه متغیرهای ادراکی ذکرشـده ،براسـاس طیـف لیکرت تنظیم
شـده اسـت .جامعـۀ آمـاری انتخاب شـده در ایـن پژوهـش جامعهای
همگـن ،و براسـاس ردۀ سـنی  18تـا  45سـال اسـت .ضریـب آلفـای
کرونبـاخ بـرای پرسـشهای ایـن پرسشـنامه 0/721بـوده کـه نشـان
میدهـد ایـن پرسشـنامه از پایایی مطلوبـی برخوردار اسـت .میانگین

تصویر  .3راست :تنوع فضایی ،چپ :چیدمان فضایی .مأخذwww.google.com/earth :
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جدول  .3نتایج بهدستآمده براساس چیدمان فضا .مأخذ :نگارندگان.
تصویر تحلیلی

نوع چیدمان فضا

سکوهای سنگی رو به میدان

نتایج استخراجشده براساس مشاهدۀ میدانی و تحلیل میدانی محیط
سکوهای سنگی در کنار آبنماها و روبهروی خیابان قرار گرفته و دید
مطلوبی به شهر شیراز و هتل بزرگ شیراز ایجاد کرده است.

در راستای محور دروازه قرآن

نیمکتها به صورت خطی و در راستای محور دروازه قرآن و روبهروی
آرامگاه خواجوی کرمانی قرار گرفته است .این نیمکتها روبهروی
شمشادها و پشت به خیابان است.

محدودۀ اطراف فضای آرامگاه خواجوی
کرمانی

یک محور طولی که بین یک دیوار با پوشش گیاهان و یک سکوی
سنگی و بتنی قرار گرفته است .نیمکتهایی در کنار دیوار قرار گرفته
که دید مطلوبی به سطح شهر شیراز ایجاد کرده است .مردم بر روی
نیمکتها و سکوی سنگی بتنی مینشینند.

پاسـخهای بهدسـتآمده در جـدول  6نمایـش داده شـده اسـت .از
لحـاظ حـس امنیت ،کاربـران به تمامی فضاهـا تقریباً امتیاز یکسـانی
دادهانـد و تنها اطراف عمارت دروازه قرآن امتیاز بیشـتری کسـب کرده
اسـت .در راسـتای میـزان سـنجش آرامش فضایـی و حریم خصوصی،
بـا توجه به پرسـشنامههای جمعآوری شـده ،نتایج موجـود در تصویر
 6بهدسـتآمده اسـت .بهطورکلـی چکیـدهای از ایـن نتایـج ،براسـاس
پرسشـنامۀ کاربران و تحلیل میدانی نگارندگان ،در جدول  7ارائه شـده
است.
در بُعـد کیفیـت بصـری ،مناظـر و چشـماندازهای اطراف نیز براسـاس
نظـر کاربـران و پرسـشنامههای جمعآوری شـده و میانگین پاسـخها
در جـدول  8و تصویـر  7بهدسـتآمده اسـت .در ایـن بُعـد بیشـترین
میـزان کیفیـت بصـری مربـوط به سـکوهای سـنگی رو به میـدان ،در
اطـراف و در راسـتای عمـارت دروازه قـرآن و محـدودۀ اطـراف فضـای
آرامـگاه خواجـوی کرمانی اسـت.
در ادامـۀ پژوهـش بـا توجه به دادههای بهدسـتآمده از پرسـشنامهها،
میـزان رابطـۀ معنـاداری و همبسـتگی بیـن مؤلفههـای محیطـی
تأثیرگـذار بـر رفتـار کاربران بـا عالقمندی کاربـران مورد تحلیـل قرار
گرفتـه و بـا اسـتفاده از نرمافـزار  SPSSو با اسـتفاده از آزمون  Tصحت
معناداربـودن ارتبـاط بیـن متغیرهـا و همچنین بـا اسـتفاده از ضریب
همبسـتگی پیرسـون ،میزان همبسـتگی مثبـت و منفی هـر متغیر با
میـزان رضایتمندی مشـخص شـده اسـت .همانطـور که از جـدول 9
مشـخص شـده اسـت ،در تمامی موارد مورد بررسـی ضریب معناداری
کمتر از 0/05شـده که نشاندهندۀ معناداربودن ارتباط بین متغیرهای

مـورد نظر اسـت .بین تمامـی مؤلفههای محیطـی تأثیرگذار بـا میزان
عالقمنـدی ،رابطۀ همبسـتگی مثبـت وجـود دارد ،که نشـان میدهد
هرچقـدر مؤلفههـای مذکـور از نظـر کمی و کیفـی ارتقا یابنـد ،میزان
رضایتمنـدی کاربـران و تمایلات آنها بـه فضاهای ورودی شـهری نیز
بیشـتر میشـود .بیشـترین میزان همبسـتگی مربوط به مؤلفۀ عناصر
هویتـی و منظـر مطلـوب بـوده وکمترین میـزان آن ،مؤلفـۀ عنصر آب
اسـت .در انتهـای پژوهش به تحلیل انواع فعالیـت در این فضای ورودی
شـهری پرداخته شده اسـت .در تحلیل و بررسی نوع فعالیت سه دسته
بندی کلی وجود دارد .این دسـتهبندیها که شـامل راهرفتن ،ایسـتادن
و نشسـتن اسـت ،در تصویر  6نشـان داده شده اسـت .الگوهای حرکتی
افـراد بـا اسـتفاده از روش تکنیـک ترسـیم حرکـت ردیابـی یا تعقیب
سایهبهسـایه در بازههـای زمانـی مختلف و در گروههای سـنی مختلف
برداشـت شـده و طرحـوارۀ حرکتـی در ایـن نقشـه آورده شـده اسـت.
در تکنیـک حرکـت به صـورت ردیابی ،ابتـدا تعـداد  100بازدیدکننده
از محیـط را بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری تصادفـی سـاده و جامعۀ
همگن (افراد بین  18تا  45سـال) مشـخص کرده و سـپس با اسـتفاده
از روش مشـاهده ،مسـیر حرکت افراد در فضاهای مختلف و محلهای
راهرفتن ،ایسـتادن و نشسـتن در نقشـه ترسـیم و مشـخص شـده ،که
در تصویـر  8الگوهـای فعالیتـی ایسـتادن و نشسـتن نمونههـای مورد
بررسـی در محدودۀ مطالعاتی و طرحوارۀ حرکتی ترسـیم شـده اسـت.
تمامـی الگوهای مختلف فعالیتی (حرکتکردن ،ایسـتادن و نشسـتن)
در فضاهـای مختلف بهواسـطۀ تأثیر مؤلفههای مورد نظـر در چارچوب
نظـری پژوهـش بر رفتار محیطی شـهروندان اسـت.

جدول  .4میانگین نتایج بهدستآمده براساس طیف لیکرت از میزان حضورپذیری کاربران در مکانهای مشخصشده .مأخذ :نگارندگان.

میزان حضورپذیری
(میانگین پاسخها)
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اطراف عمارت
دروازه قرآن

سکوهای سنگی رو
به میدان

در راستای محور
دروازه قرآن

اطراف آرامگاه
خواجوی کرمانی

4/1

3/5

3/9

3/3

در راستای محور
پیادهراه روبهروی
سکوهای سنگی
2/7

ارزیابی تأثیرات مؤلفههای فضا بر سازماندهی رفتار محیطی شهروندان در فضاهای ورودی شهرها

تصویر .4راست :موقعیت قرارگیری عناصر هویتی .مأخذwww.google.com/earth :
چپ :تصویر عناصر هویتی مشخصشده در نقشۀ سمت راست .عکس :محمدحسین جوانمردی.1398 ،

تصویر  .5راست :تعامالت اجتماعی ،چپ :حضورپذیری .مأخذwww.google.com/earth/ :
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جدول  .5نتایج بهدستآمده براساس میزان حضورپذیری و تعامالت اجتماعی .مأخذ :نگارندگان.
حضورپذیری و تعامالت اجتماعی
در اطراف عمارت دروازه قرآن

تصویر تحلیلی

در راستای محور دروازه قرآن و کنار
شمشادها

نتایج استخراجشده براساس مصاحبه و بازدید میدانی محیط
به دلیل وجود عمارت تاریخی دروازه قرآن و محور دروازه قرآن و محور
اصلی ورودی قدیم شیراز که نمایی زیبا به شهر شیراز و باغ جهان نما و
غیره دارد ،میزان حضورپذیری و تعامالت اجتماعی باالست.

به دلیل وجود شمشادهایی که دید از خیابان به پیادهرو را محدود کرده
و همچنین نمای زیبای محدودۀ آرامگاه خواجوی کرمانی روبهروی
نیمکتها و نمای کوه و درختان و آبشار روبهرو ،میزان حضورپذیری و
تعامالت اجتماعی باالست.
به دلیل وجود منظر مطلوب و وجود سکوهایی جهت نشستن و
همچنین وجود تاقهایی با پهنای عریض و با فرم تقریباً مرکزگرا ،میزان
حضورپذیری و تعامالت اجتماعی باالست.

سکوهای سنگی رو به میدان و محور
پشت سکوها

جدول .6میانگین نتایج بهدستآمده براساس طیف لیکرت از میزان امنیت ،آرامش فضایی و حریم خصوصی در مکانهای مشخصشده .مأخذ :نگارندگان.

میزان امنیت
میزان آرامش فضایی
میزان حریم خصوصی

اطراف عمارت
دروازه قرآن
4/2
3/5
2/8

سکوهای سنگی رو
به میدان
4/1
3/3
2/6

در راستای محور
دروازه قرآن
3/9
3/7
3/2

اطراف آرامگاه
خواجوی کرمانی
3/7
4/2
4/3

محدودۀ وسط میدان
طاووس
3/8
3/2
2/7

جدول  .7چکیده نتایج بهدستآمده از میزان آرامش فضایی و حریم خصوصی فضاها براساس پاسخ کاربران و تحلیل میدانی .مأخذ :نگارندگان.
آرامش فضایی و حریم خصوصی

نتایج استخراج شده براساس پرسشنامه و تحلیل میدانی

تصویر تحلیلی

سکوهای سنگی رو به میدان

سکوهای سنگی رو به میدان آرامش فضایی متوسط و حریم
خصوصی کمی دارند .علت نسبی آرامش فضایی ،وجود منظر
مطلوب شهری و عنصر آب ،و علت کم بودن حریم خصوصی ،دید
از خیابان و پیادهرو به سکوها است.

در راستای محور دروازه قرآن

راستای محور دروازه قرآن ،روبهروی شمشادها آرامش فضایی
متوسط و حریم خصوصی متوسط دارد .علت آن هم محصوربودن
این محور از سمت خیابان به وسیلۀ شمشادها و مناظر زیبای
اطراف است.
به دلیل وجود منظر مطلوب به شهر شیراز و وجود سکوی بتنی
جهت نشستن ،همچنین نیمکتهایی رو به فضای شهر و وجود
پوشش گیاهی و درختان متعدد و فضایی با هندسه محصور ،این
محدوده آرامش فضایی و حریم خصوصی زیادی دارد.

محدودۀ اطراف فضای آرامگاه خواجوی
کرمانی در راستای محور ورودی شهر
محدودۀ وسط میدان طاووس

محدودۀ وسط میدان طاووس حریم خصوصی کم ولی آرامش
فضایی متوسطی دارد .علت این آرامش فضایی نسبی ،عرض تقریباً
پهن این میدان و دیدهای مطلوبی است که به مناظر اطراف نظیر
عمارت دروازه قرآن ،هتل بزرگ و کوهها ایجاد کرده است.

جدول  .8میانگین نتایج بهدستآمده براساس طیف لیکرت در بُعد کیفیت بصری مناظر و چشماندازهای اطراف در مکانهای مشخصشده .مأخذ :نگارندگان.

کیفیت بصری مناظر و
چشماندازهای اطراف
(میانگین پاسخها)
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اطراف عمارت
دروازه قرآن

سکوهای سنگی رو
به میدان

در راستای محور
دروازه قرآن

اطراف آرامگاه
خواجوی کرمانی

4/3

4/4

4/2

4/1

در راستای محور
پیادهراه روبهروی
سکوهای سنگی
3/7

ارزیابی تأثیرات مؤلفههای فضا بر سازماندهی رفتار محیطی شهروندان در فضاهای ورودی شهرها
جدول  .9رابطۀ همبستگی و معناداری بین مؤلفههای محیطی تأثیرگذار بر رفتار کاربران با میزان عالقمندی کاربران به محیط .مأخذ :نگارندگان.
مؤلفههای محیطی تأثیرگذار
بر رفتار کاربران در فضاهای
ورودی شهرها
ضریب
میزان
همبستگی
عالقمندی
ضریب
کاربران به
معناداری
محیط

تنوع
فضایی

چیدمان
فضایی

عناصر
هویتی

پوشش
گیاهی

عنصر آب

منظر مطلوب

حریم
خصوصی

0/447

0/485

0/527

0/409

0/342

0/503

0/374

0/02

0/005

0/001

0/02

0/03

0/00

0/015

تصویر  .6راست :آرامش فضایی ،چپ :حریم خصوصی .مأخذwww.google.com/earth/ :

تصویر  .7راست :کیفیت بصری مناظر و چشماندازهای اطراف .مأخذwww.google.com/earth :
چپ :تصاویری از نقاط مشخصشده در نقشۀ سمت راست .عکس :محمدحسین جوانمردی.1398 ،
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محمدحسین جوانمردی و همکاران

تصویر  .8راست :الگوی رفتاری ،چپ :طرحوارههای حرکتی .مأخذwww.google.com/earth/ :

نتیجهگیری

فضاهـای ورودی شـهرها همـواره بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن
فضاهـای شـهری شـناخته شـده و عرصـهای بـرای حضـور و
بـروز رفتارهـای مختلـف مـردم ایجـاد میکنـد .نتایـج حاکـی
از آن اسـت کـه نـوع طراحـی فضـای دروازه قـرآن برالگوهـای
رفتـاری مختلـف نظیـر قدمزدن ،ایسـتادن و حرکتکـردن ،کام ً
ال
تأثیرگـذار اسـت .از اولیـن و مهمتریـن شـاخصههای تأثیرگـذار
بـر رفتـار کاربـران در فضـای دروازه قـرآن ،عوامـل فیزیکـی و
کالبـدی محیـط نظیـر ،تنـوع کاربـری و چیدمـان فضایی اسـت،
بهطوریکـه هرچـه میـزان تنـوع کاربـری و تسـهیالت فضایـی
نظیـر فضـای سـبز ،مناطق گردشـگری ،رسـتوران و غیره بیشـتر
باشـد ،میـزان بازدید مردم نیز بیشـتر میشـود .چیدمـان فضایی
مختلـف و متناسـب بـا محیـط ،نظیـر عـرض مناسـب پیـادهرو،
نحـوۀ چیدمـان نیمکتهـا ،نحـوۀ طراحـی سـکوها و زاویـۀ دیـد
فضاهـای مختلـف بـه عناصـر هویتـی و تاریخـی ،از دیگرعوامـل
تأثیرگـذار بـر رفتـار محیطـی شـهروندان در دروازه قـرآن اسـت.
کاربـران در ایـن فضـا بیشـتر ترجیـح میدهنـد بـر نیمکتهایـی
کـه تـا حـدودی حریـم شـخصی و محافظتشـده و دیـد بصـری
مطلوبـی دارد ،بنشـینند .بیشـترین میـزان همبسـتگی بیـن
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مؤلفههـای محیطـی بـا عالقمنـدی مـردم بـا ضریـب ،0/527
عنصـر هویتـی اسـت کـه یکـی از مهمتریـن دالیـل آن نقـش
کلیـدی عناصـر هویتـی در فضـای دروازه قـرآن به عنـوان فضای
ورودی و معـرف شـهر شـیراز اسـت .مؤلفههـای هویتـی نقـش
مهمـی در راسـتای شـکلدهی بـه الگوهـای رفتـاری کاربـران
در محیـط دارنـد؛ بـه صورتیکـه در کنـار عناصـر هویتـی شـاهد
الگوهـای رفتاری بسـیاری همچون نشسـتن ،ایسـتادن و گفتگو و
بحث هسـتیم و میـزان حضورپذیری و تعاملات اجتماعی ارتباط
مسـتقیمی بـا عناصـر هویتـی دارد .بیشـتر کاربـران در ایـن فضا
ترجیـح میدهنـد مدتـی از وقـت خـود را بـه تماشـای مناظـر و
چشـماندازهای اطـراف صـرف کننـد .بههمیندلیل بیشـتر تمایل
دارنـد در فضاهایـی کـه امنیـت و حریـم خصوصـی دارنـد اقامت
کننـد؛ زیـرا ایـن دو عنصـر ارتبـاط مسـتقیمی بـا میـزان آرامش
فضایـی دارد .همچنیـن از لحـاظ ادراکی ،کیفیـت بصری مناظر و
چشـماندازهای اطـراف ارتباط مسـتقیمی با میـزان حضورپذیری
و آرامـش فضایـی داشـته و میزان تأثیرگـذاری این مؤلفه بیشـتر
از حریـم خصوصـی اسـت؛ بههمیندلیـل اسـت کـه در فضاهایی
نظیـر میـدان وسـط دروازه قـرآن الگـوی نشسـتن و اسـتراحت
صـورت میگیـرد.
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