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چکیده
قلمرو به بخشی از فضاهای شهری اطالق میگردد که افراد یا گروهی از افراد بصورت منظم و پایدار از آن بهره جسته و در
برابر افراد مزاحم و بیگانگان ،به سبب احساس تعلق و مالکیتی که نسبت به فضا دارند ،دفاعنمایند .هرگونه شخصیسازی
و نشانهگذاری محیط و یا دفاع در مقابل مزاحمت ،یک نوع رفتار قلمروپایی محسوب میشود .در صورتیکه قلمروهای
عمومی در فضاهای شهری بصورت مشخص و مناسبی تفکیک نشوند ،آشفتگی در محیط رخ خواهد داد ،که در نهایت
افراد ناگزیر به مقابله با عوامل محیطی شده تا به مرز دلخواه تعامل از دید خود دست يابند .تقویت قلمرو در پارکها
باعث ایجاد محیطی میگردد تا کاربران نسبت به آن احساس تعلق و مالکیت کرده ،و نظارت ایشان بر فضاهای پارک به
افزایش امنیت و میزان کاربری و در نهایت افزایش تعامالت اجتماعی در محیط شهری که هدف مطلوب طراحی بر پایه
رفتارگرایی است ،منتهی خواهد شد.
هدف این تحقیق ،بررسی روند تأثیر مقوله قلمرو در کاربری فضاها و چگونگی اعمال روشهایی در جهت افزایش
حس قلمرو در پارکهای شهری میباشد .برای طبقهبندی این موارد ،بهترین روش مطالعه حضوری در پارک و استخراج
شاخصهای مهم ایجاد حس قلمرو در آن میباشد .در این تحقیق از روشهای مشاهده حضوری ،مصاحبه و تهیه
پرسشنامه استفاده گردیده است.
نتایج به دست آمده حاکی از این مطلب میباشد که ایجاد حس قلمرو و مالکیت و تحریک رفتار قلمروپایی در شهروندان
در فضاهای عمومی به ویژه پارکها ،ضرورتی است که به افزایش کارایی و بهبود امنیت محیط میانجامد و برای رسیدن به
این مطلوب روشها و راهحلهای گوناگونی اعمال میگردد ،که عبارتند از :دقت در طراحی دید و منظر ،ایجاد فضاهایی با
دید طبیعی ،نورپردازی بهجا و درست و امکانات گوناگونی از جمله :فضای نشستن ،میز مناسب ،وسایل ورزش ،مسیرهای
جاذب با شیب مالیم و...
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مقدمه
2

در حال حاضر شناخت روانشناسانه رفتارهای انسان و تعامل انسان با محیط  ،از مقولههای مورد توجه معماران و
شهرسازان به شمار میرود .طراحی بر اساس الگوهای روانشناختی این امکان را به طراحان میدهد که محیطهایی
انعطافپذیر بوجود آورند که پاسخگوی گرایشهای متغیر افراد باشد .محیطی که به گفته آلتمن هم تأثيرپذير است و
هم نظارت بر تعامل اجتماعي را ممكن ميسازد .آلتمن تأکید دارد كه در طراحي ميبايد به ماهيت قلمروها دقت كرد
و مطمئن شد كه سطح مطلوب نظارت بر آنها ميسر است .اگر خلوت و سازوكارهاي همپیوند با آن ،مورد بيتوجهي
قرار گيرد يا به شكلي انعطافناپذير در طراحي به کار گرفته شود؛ يا اگر معناي الیههای گوناگون فضاي شخصي و قلمرو
فراموش شود ،افراد ناگزیر ميشوند با محيط كلنجار بروند تا به مرز دلخواه تعامل از دید خود دست يابند .تضاد ،تنش و
واكنشهاي ديگر از جمله هزينههايي است كه اين كار براي افراد درپي دارد .بنابراين در طراحي محيط بايد پويايي خلوت
را به صورت فرايندي متغير در نظر گرفت و فراموش نكرد كه افراد در اين فرايند مرز پيرامون خود را در برابر ديگران و در
زمانهاي گوناگون باز و بسته ميكنند و با استفاده از فضاي شخصي و رفتار قلمرویی و سازوكارهاي ديگر میکوشند به
خلوت مطلوب برسند (آلتمن .)257-259 :1382 ،در این تحقیق سعی خواهد شد که قلمرو ،رفتار قلمروپایی و انواع قلمروها
بیشتر ازجنبه طراحی منظر و طراحي شهری بررسی و در پارک ساعی به صورت موردی ،نمونههای چنین قلمروهایی
تحلیل گردد.

 .1اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق ،بررسی و مطالعه قرارگاههای رفتاری و مفهوم قلمرو در پارکهای شهری ،و طبقهبندی عوامل
موثر در ایجاد چنین ادراکهایی در بافت پارکها میباشد .بدین طریق میتوان با توجه به بخشهای مختلف پارکها و
تفکیک آن ،نه تنها از ناهنجاريهای رفتاری آن كاست ،بلکه بر کارایی و ایجاد حس رفتارهای قلمروپایی و در نهایت بر
میزان امنیت محیط و کاربران افزود.

 .2سواالت تحقیق
در این تحقیق مطالعه تعامل بین انسان و محیط انسانساز (پارکها) مد نظر میباشد ،و به طور خاص سواالت این تحقیق،
به بررسی چگونگی شکلگیری قلمروها و قرارگاههای رفتاری در پارکها میپردازد ،که بر اساس الگوي ارائه شده ،تأثیر
شرایط موجود و پتانسیلهای پارک در چگونگی بهبود این روابط در جهت باال بردن کارایی آن طبقهبندی میشوند.
براي برداشت اطالعات از محیط ،پرسشنامهاي تهیه گردید ،که سؤالهاي این پرسشنامه بر اساس معیارهاي تحقیق
انتخاب شده است.
باتوجه به مطالعاتی که در زمینه موضوع تحقیق انجام شد ،معیارهای اصلی برای تدوین پرسشنامه مورد نظر به منظور
رسیدن به پاسخهای نو در جواب به پرسشهای زیر شکل گرفته است:
• عوامل مؤثر در ایجاد قرارگاههای رفتاری و قلمروها در پارکهای شهری چه شاخصههایی را در بر میگیرند؟
• تا چه اندازه طراحی منظر و جزئیات و المانها در افزایش حس قلمرو و رفتارقلمروپایی در افراد دخیل میباشد؟
• چه شرایط و امکاناتی را بایستی در پارکها ایجاد نمود تا بتوان حس مالکیت و رفتار قلمروپایی را تقویت کرد؟
• به چه روشهایی میتوان کاربری محیط را ارتقاء داد؟

 .3روش تحقیق و جمعآوری اطالعات
برای رسیدن به هدف مطلوب در این تحقیق ،از روش تحلیلی و توصیفی جهت بسط موضوع قلمرو استفاده شده ،تا به
کمک مطالعه جوانب مختلف و پتانسیلهای موجود در پارک ،نکات مثبت مشخص گردد .روشهایی از قبیل مطالعه
میدانی ،مشاهده حضوری ،مصاحبه و پرسشنامه ،اساس جمعآوری اطالعات را به خود اختصاص دادهاند .جهت مطالعه
موردی ،پارک ساعی به عنوان یک پارک شهری -در حوزه منطقهای -انتخاب گردیده است.
پرسشنامه در غالب دو صفحه طراحی شده که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد (پیوست)1؛ در پرسشنامه مورد نظر
برای رسیدن به جواب ،هر بخش از سوالهای اولیه در غالب چندین سؤال در پرسشنامه مطرح گردیده است .متغیرهای
کنترل شده به شرح زیر میباشند( :تمام پرسشنامهها در پارک ساعی پخش شدند که این به نوعی متغیر فضای ثابت را
کنترل میکند  -همه افرادی بودند که به طور یکنواخت در طول سال از پارک استفاده میکردند) سواالت در سه گروه
طرح شدهاند :سواالت تشریحی ،سواالت چند گزینهای و عالمتگذاری در پالن.
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1ـ سواالت در سطح پارک ساعی پخش شده که از لحاظ مکانی متغیر قلمرو کنترل شده است که برای همه یکسان
باشد.
2ـ تمام پرسشنامهها در میان افرادی پخش شده که به صورت منظم از پارک استفاده میکردند ،لذا استفاده موقت از
پارک به صورت متغیری غیردخیل میباشد.
3ـ سواالت در تمام بخشهای پارک به صورت یکنواخت پخش گردیده تا تمام بخشهای پارک کنترل شوند.

 .4تعریف قلمرو
از نظر لئون پاستاالن« :قلمرو مکانی ،فضای محدود شدهای است که افراد و گروهها از آن به عنوان محدوده اختصاصی
استفاده و دفاع میکنند .قلمرو با یک مکان ،هویت روانشناختی مييابد و با احساس مالکیت و ترکیب کالبدی به صورت
نماد در ميآید» .همچنین از دیدگاه ایروین آلتمن «رفتار قلمرویی ،ساز و کاری است برای تنظیم حریم بین خود و دیگران
که با شخصیسازی و یا نشانهگذاری یک مکان یا یک شیء و تعلق آن به یک فرد یا گروه بیان میشود» (لنگ.)169 :1383 ،
از این تعاریف میتوان 4ویژگی زیر را برای قلمروها برشمرد (نمودار:)1
نمودار 4 :1ویژگی قلمرو از دیدگاه لنگ

مأخذ :لنگ169 :1383 ،

به عنوان مثال یک دانشکده که تأمین کننده یکی از نیازهای اولیه انسان که نیاز به آموختن است ،مطابق نیازهای
دانشجویان آن دانشکده شخصیسازی میشود و افراد به واسطه حس تعلق و مالکیت در مقابل مزاحمت افراد غریبه از آن
دفاع میکنند ،یک قلمرو رفتاری و رفتاری که در ایجاد این قلمرو بکار میبرند رفتار قلمروپایی به شمار میرود.

 .5رفتار قلمروپایی
«رفتار قلمروپایی دربرگیرندۀ نشانهگذاري و شخصي كردن مكان است» (آلتمن .)130 :1382 ،نشانهگذاری ،به یکپارچگی
و همسانی اشیای یک مکان که موجب حس مالکیت بر آن مکان است ،گفته میشود .فرآیند شخصیسازی میتواند
خودآگاه باشد ولی در اغلب موارد فرایندی ناخودآگاه است .شخصیسازی جلوهای از تمایل به کنترل قلمرو مکانی و بیان
سلیقه زیباشناختی و تالشی برای سازگاری بهتر محیط و الگوی رفتار است (لنگ.)168 :1383 ،
انسان و حیوان رفتار قلمروپایی را از راههای متفاوتی به نمایش میگذارند .در حیوانات رفتار قلمروپایی مبنای
زیستشناختی دارد و ابزاری است برای تصاحب یک محدوده مکانی .به عنوان مثال نشانهگذاری یک منطقه با ادرار یا
دیگر ابرازهای فیزیولوژیک از جمله رفتارهای قلمروپایی است .البته در انسان این رفتار تابع هنجارها و معیارهای فرهنگی
جامعه است .انسانها معموالً از طریق دامنه وسیعی از موانع فیزیکی و شیمیایی یا نشانههای نمادین عالمتگزاری ،از قلمرو
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خود محافظت میکنند .زیرا قلمروهای متفاوت و بیشتری دارند (لنگ.)169 :1383 ،

بعضی محیطها بدون خسارت و دخل و تصرف قابل شخصیسازی هستند .محیطهای دیگری که سامر آنها را "معماری
سخت" نامیده مشکلتر شخصی میشوند .میزان شخصی شدن یک مکان به قابلیت مصالح بکار رفته در ساخت آن ،شدت
نیاز ساکنین به تغییر آن ،منافعی که در آن مکان دارند و هنجارهای اجتماعی و قوانین رسمی رایج در آن مکان بستگی دارد.
فیلیپو باودون در مورد تغییرات ایجاد شده در طرح مجموعه مسکونی پساک لوکوربوزیه در بوردو فرانسه گزارشی را
تهیه کرده است .بر این منوال :مجموعه پساک شامل هفتاد سازه همگون مکعبی است که قابلیت شخصیسازی باالیی
دارد .دیوارها با رنگهای مختلف رنگ شده و بسیاری از تراسها و فضاهای سرپوشیده بسته شدهاند ،فرم خالص اولیه
تغییر کرده و مجموعهای که قرار بود دارای معماری سخت باشد به یک معماری نرم تبدیل شده است (لنگ.)169 :1383 ،

 .6بررسی قلمرو
از دید آلتمن ،بررسي مفاهيم خلوت ،فضاي شخصي ،قلمرو و ازدحام ،براي شناخت تعامل محيط و رفتار بسيار حائز اهميتاند.
او در چارچوب نظري خود« ،خلوت» را عالمي مركزي و هستة اصلي پيوند دهندۀ اين  4مفهوم معرفي ميكند(نمودار.)2
مفاهیم خلوت و فضای شخصی؛ این واژگان اگر چه به ظاهر شباهت زیادی به یکدیگر دارند اما در مفهوم تفاوتهایی دارند
که درک آنها و همچنین ارتباط بین این مغاهیم در طراحی بر اساس الگوهای رفتاری مؤثر خواهد بود.
نمودار :2نمودار تقسیمبندی محدودههای بیشکل از دیدگاه آلتمن

مأخذ :آلتمن1382 ،

 .7خلوت
در تعريف آلتمن« ،خلوت» فرآيندي قراردادي است كه فرد يا گروه برپایۀ آن خود را در برخورد با ديگران قرار ميدهد .در اين
ميان مفاهيم «فضاي شخصي» و «قلمرو» ،سازوكارهايي هستند براي دستيابي به ميزان دلخواهي از خلوت؛ و «ازدحام» نيز
وضعيتي اجتماعي است كه در نتيجۀ ناكارايي سازوكارهاي خلوت پيش ميآيد و در روابط اجتماعي نامطلوب ،به زیادهروی
میانجامد(آلتمن .)254 :1382 ،پس در واقع از این دیدگاه قلمرو ،ابزاری برای دستیابی به خلوت افراد است.
آلتمن «خلوت» را فرآيند تنظيم مرز ميان افراد ميداند كه بهواسطۀ آن ،فرد يا گروه بر تعامل خود با ديگران نظارت
ميكند .به گفتۀ او در گذشته «خلوت» فرايندي متشكل از حذف و كنارهگيري بهشمار ميرفت؛ به معناي «تنها بودن»
يا «دور بودن» از ديگران؛ طراحان نيز بیشتر اين برداشت را از خلوت با طراحي بخشهایی جدا و ناوابسته در خانهها و
مكانهاي ديگر پياده ميكنند .اما از ديد آلتمن ،خلوت فرآيند نظارت بر مرز متغير خود و ديگري است؛ كه گاهي در آن،
فرد يا گروهي ميخواهد از ديگران جدا باشد و گاهي ميخواهد با ديگران پیوند داشته باشد(آلتمن .)254 :1382 ،وستین
چهار نوع خلوت را به شرح زیر تشخیص داده است :انزوا :3آزاد بودن از مشاهده شدن توسط دیگران؛ قرابت :4معاشرت با
فردی دیگر و رها بودن از محیط خارج؛ گمنامی :5ناشناخته بودن در میان جمع؛ و مدارا :6به کار گرفتن موانع روانشناختی
برای کنترل مزاحمتهای ناشناخته .وستین چهار مقصد را که با خلوت تأمین میشوند ،تشخیص داد :استقالل فردی،
کاهش هیجانات روحی ،خودارزیابی و محدود و قابل کنترل نمودن روابط (.)Westin, 1970
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نوع و میزان خلوت مطلوب ،به الگوی جاری فعالیت ،زمینه فرهنگی و شخصیت و انتظارات فردی وابسته است
(لنگ .)165-166 :1381 ،به گفتۀ آلتمن ،فرد يا گروه برپایۀ تجربههاي گذشتۀ خود ،امكانات وابسته به جایگاهی كه در
آن جای گرفتهاند و همچنين خلقوخوي شخصيشان ،سازوكارهايي را بهكار ميگيرند تا مرز ميان خود و ديگران را
تنظيم کنند و به اندازۀ دلخواه خلوت دست يابند .او «فضاي شخصي» را يكي از اين سازوكارها ميداند كه فرد را توانا
ميسازد تا فاصله و جهتگيري خود را نسبت به ديگران جابه جا کند.

 .8فضای شخصی
فضاي شخصي بیشتر به فاصلۀ فيزيكي فرد با ديگران تعبير ميشود .به گفتۀ آلتمن «فضاي شخصي» به فرد «متصل
و وابسته» است؛ فرد هرجا كه برود فضاي شخصياش را با خود ميبرد؛ در صورتي كه «قلمرو» معموالً به منطقهاي
جغرافيايي گفته ميشود كه نامتحرك و پایاست (آلتمن.)71-73 :1382 ،
از این روست که آلتمن سازوكارهاي تنظيم مرز ميان خود و ديگران را دارای ماهيتي بسيار پيچيده می داند .او حتي
اشاره ميكند كه افراد از فاصله گرفتن ،حالت زاويه دار نشستن ،پرهيز از برخورد نگاه و موانعي مانند ميز يا صندلي و يا
دیگر عوامل در مكانهاي همگانی براي تنظيم تماس و ارتباط خود با ديگران بهره ميبرند (آلتمن 92-100 :1382 ،و .)121
از دید آلتمن برای فهمیدن این که محيطهاي طراحي شده تا چه اندازه پاسخگوی استفاده كنندگان گوناگون است،
میباید ديد كه گروههاي گوناگون چگونه فضاي شخصي خود را برمیگزینند و محيطهاي گوناگون چگونه به روابط
متفاوت در فضاي شخصي میانجامد .به گفتۀ او ميتوان اين پرسشها را پیش نهاد« :محيط تا چه اندازه تغيير در فضاي
شخصي را ممكن ميسازد؟» و «آيا محيطها به اين قصد طراحي ميشود كه افراد ناگزیر باشند در آنجا در فضاي شخصي
خاصي گير كنند؟» مث ً
ال بسياري از دفترهای كار صندليهاي ثابت دارند؛ به گونهای كه مالقاتكنندهها تنها يك حالت
ميتوانند در دفتر بنشينند ،اما ميتوان دفترها را به شكلي طراحي كرد كه مالقاتكننده چند حالت در اختيار داشته باشد
و بتواند از ميان آنها برگزیند .به اين ترتيب صاحب دفتر ميتواند برپایۀ سطح مطلوب تعاملي كه در نظر دارد ،شكل
نشستن و فضاي شخصي خود را برگزیند (آلتمن.)256-257 :1382 ،

 .9تفاوت فضاي شخصي و قلمرو

مهمترين وجوه افتراق فضاي شخصي و قلمرو عبارتند از اين که اوالً "فضاي شخصي" قابل انتقال است و از جايي به جاي
ديگر با شخص مورد نظرحرکت ميکند .درحاليکه قلمرو به طورنسبي ثابت است .دوم اينکه حيوان يا انسان معموأل
(قلمرو) خود را مرزبندي کرده و به گونهاي ملموس و محسوس آن را به ديگران تفهيم ميکند ،به عبارت ديگر ،خود
را در قالب " قلمرو" مرزبندي شدهاي قرار ميدهد که کامأل براي ديگران محسوس است .در مقابل مرزبندي " فضاي
شخصي" نامحسوس و ناملموس است و به گونهاي نامريي بر روابط بين افراد حاکم ميشود .سوم آنکه " فضاي شخصي"
براي هرکس پيکر او را در مرکز خود دارد .درحاليکه قلمرو چنين نيست .يعني چه پيکر شخص در ميان باشد يا نباشد،
قلمرو به قوت خود باقي است (فرهنگی.)1373،

 .10انواع قلمروهای انسانی
حسین الشرکاوی ( )1979برای ساختن مدلی که به طور مستقیم به طراحی محیط ربط داشته باشد ،چهار گونه قلمرو
مکانی را تحت عنوان ،قلمرو «پیوسته»« ،مرکزی»« ،حامی» و «پیرامونی» تعریف کرده است .قلمرو پیوسته حباب
فضایی متعلق به فرد است .قلمروهای مرکزی مکانهایی چون خانه ،اتاق دانشجو ،فضای کار شخصی هستند که به
شدت شخصی میشوند .مگر این که در مقابل شخصیسازی آنها مانعی وجود داشته باشد .افراد از این مکانها بشدت
محافظت میکنند .اسکار نیومن این مکانها را فضای خصوصی نامیده است .قلمروهای حامی ،نیمه عمومی یا نیمه
خصوصی هستند .نوع اول فضاهایی چون نشیمن عمومی خوابگاهها ،استخر شنای مجموعههای مسکونی ،یا محوطههای
باز با مالکیت خصوصی مثل ایوان جلویی خانهها را شامل میشود؛ نوع دوم فضاهایی چون مغازههاي محلی و پیادهروی
جلوی خانهها را در برمیگیرد .بر فضاهای نیمه خصوصی مالکیت وجود دارد ،در حالی که استفادهکنندگان فضاهای
نیمه عمومی مالک آن نیستند ،ولی به نوعی آنرا متعلق به خود میدانند .قلمروهای پیرامونی همان فضاهای عمومیاند.
این قلمروها مکانهایی هستند که مورد استفاده افراد و گروهها هستند ولی کسی مالک آنها نیست .قلمروهای پیرامونی
شخصی نمیشوند و نسبت به آن ادعای مالکیت نمیشود .ادراک مردم از نوع فضا بشدت تحت تأثیر چگونگی ساماندهی
محیط کالبدی آن است .این ادراکات در فرهنگهای مختلف تفاوت دارند (لنگ.)170 :1382 ،
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آلتمن با اشاره به پژوهشهاي افراد گوناگون دربارۀ قلمرو 3 ،گونه قلمروي «نخستین»« ،دومین» و «همگانی» را مورد
بحث قرار ميدهد .قلمروي نخستین در مالكيت و بهره برداری انحصاري یک تن يا گروهي خاص است .اين قلمروها در
زندگي روزانه نقش پایهای دارند و در اين قلمرو ،هويت دارندۀ آن آشكار ميشود و نظارت بر ورود ديگران ارزش فراوانی
دارد (آلتمن .)138 :1383 ،آلتمن قلمرو دومین را با «فضاي قابل دفاع» اسکار نيومن پیش میکشد و آنها را «نيمه
همگاني» ميخواند .به عبارتی قلمروهای دومین پُلی است میان قلمرو نخستین ـکه فرد در آن نظارت تام و گسترده داردـ
و قلمرو همگانی که تقریباً همگان میتوانند از آن استفاده کنند .قلمروهای دومین هميشه متعلق به مجموعۀ واحدي
از استفاده كنندگان نيست و در گذر زمان تغيير ميكند .او برای نمونه به قهوه خانههای محلی اشاره میکند که هرچند
مکانی همگانی هستند ،اما مشتریانی ثابت و همیشگی دارند که به گونهای این مکان را قلمرو خود دانسته ،بیگانگان را
به چشم متجاوز نگاه میکنند.
ً
از سویی در تعریف آلتمن ،قلمروی همگانی قلمرویی موقتي است كه تقريبا هركس به آن دسترسي و حق استفاده از آن
را دارد .قلمروی همگانی از سازوكارهاي نسبتاً شكننده و ناپايداری براي نظارت بر مرز ميان خود و ديگران برخوردار بوده
و وابسته به عرف و هنجارهاي اجتماعي است نه مقرراتی که خو ِد فرد وضع میکند؛ برای نمونه زمینهای بازی ،پارکها
و دیگر مکانهای همگانی ،در دسترس همگان است ،اما روش استفاده از آن را قانونُ ،عرف و مقررات تعیین میکند و
گاهی استفاده از آنها از دیدگاه زمانی نیز محدودیت دارد (آلتمن .)145-146 :1383 ،برای نمونه در رستورانها صندلیها
را بهگونهای میچینند که افراد مزاحم یكدیگر نشوند؛ و صندلی اتوبوسها را با فاصله از هم جاسازی میکنند .او ميگويد
فرد در قلمرو همگاني به هر حال در اختيار فرهنگ جامعه يا طراح مكان است .پس اگر قلمرو همگانی طراحي بدي داشته
باشد ،سازوكارهاي نظارت بر مرزها نيز كارايي درخوری نخواهند داشت .در چنین محیطهایی ،گاهی افراد به ناگزیر به
سازوكارهاي ديگر مانند رفتار كالمي و غير كالمي دست مییازند (آلتمن.)138-148 :1383 ،

 .11بررسی تطبیقی مفهوم «قرارگاه رفتاری» و قلمرو
مفهوم قرارگاه رفتاری از لحاظ ویژگیها به میزان زیادی با مفهوم قلمرو شباهت دارد .در این رابطه يكي از مهمترين
مباحثي كه لنگ در تبيين ماهيت رابطۀ «انسان ـ محيط» به آن ميپردازد ،مفهوم «قرارگاه رفتاري» است كه روانشناسان
بومشناخت مطرح كردهاند .از ديد باركر يك قرارگاه رفتاري ،تركيبي پايدار از فعاليت و مكان است و از  4عنصر اصلي
درست شده است  -1 :يك الگوي رفتاري كه همواره تكرار ميشود؛  -2يك بستر با حس و حال ويژۀ خود و خاص آن
رفتار؛  -3همساختي ،بهمعناي پيوند درخور ميان الگوي رفتاري و آن بستر؛ و  -4يك بازۀ زماني مشخص(نمودار .)3به
عبارت ديگر برابر اين تعريف ،اگر در يك بستر رفتاري مشخص ،در زمانهاي مختلف ،الگوهاي رفتاري دائمي متفاوتي
بروز نمايند ،آن محيط بهمانند قرارگاهي رفتاري و جداگانه بررسي ميشود ).(Lang, 1987: 128
نمودار 4 :3شاخصه اصلی قلمرو رفتاری
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به گفتۀ لنگ يك الگوي رفتاري تكرار شونده ،ممكن است تركيبي از رفتارهاي گوناگون باشد كه بهصورت همزمان و
به موازات هم رخ ميدهد.او براي نمونه به الگوهاي رفتاري كه در يك مركز خريد ،بهعنوان يك قرارگاه رفتاري ،تكرار
ميشود اشاره ميكند؛ تماشاي كاال (از پشت ويترين بدون دست زدن يا داخل قفسه با امكان برداشتن و دست زدن)،
دانستن قيمت (با خواندن برچسب يا پرسيدن از فروشنده) ،برگزيدن (با دست خود برداشتن يا سفارش دادن براساس نام
فراورده يا باركد آن) ،پرداخت بهاي كاال (پرداخت يكسره به فروشنده يا مراجعه به صندوق مركزي يا پرداخت با كارت
اعتباري) و دريافت كا ال (بهطور مستقيم از فروشنده ،بهطور همزمان با پرداخت قيمت ،پس از ارائۀ صورت ثبت سفارشات
به متصدي مربوطه) است .از سوي ديگر لنگ تأكيد ميكند كه بستر رفتار نيز ميبايد توانايي روي دادن يك الگوي
رفتاري را داشته باشد.البته اين بهمعناي آن نيست كه تنها رفتارهاي ويژهاي درون آن روي خواهد داد؛ زيرا آنچه كه
رخ ميدهد در واقع به گرايشها ،انگيزشها ،دانش و توانمنديهاي مردمي كه با آن درگير هستند ،بستگي دارد .بنابراين
الگوهاي همانندي از فرم كالبدي ممكن است توانايي (قابليت) پذيرش الگوهاي رفتاري گوناگوني را براي مردم مختلف و
در زمانهاي متفاوتي از روز ،هفته يا سال داشته باشد ).(Lang, 2005: 8
با تطبیق ویژگیهای قلمرو و قرارگاه رفتاری به این نتیجه میرسیم که این دو مفهوم شباهتها و تفاوتهایی دارند.
الگوی رفتاری تکرار شونده در قرارگاه رفتاری از این جهت که هر رفتاری در پی نیازی شکل میگیرد ،ميتواند با ویژگی
تأمین نیاز قلمرو مشترک باشد .از جهت دیگر همساختی با مفهوم شخصیسازی نیز شباهت دارد .اما وجوه افتراق این دو
مفهوم را ميتوان در الگوی رفتاری تکرارشونده ،حس تعلق و مالکیت و بازه زمانی دید .به عنوان مثال وطن و کشور یک
ملت به عنوان قلمرو عمومی آنها محسوب ميشود ،که ممکن است فردی یک رفتار را هم در کشور خود و هم در کشوری
دیگر تکرار کند اما فقط به وطن خود احساس تعلق ميکند و حاضر به دفاع از آن در مقابل بیگانگان است .و از طرفی
وطن همواره جز قلمرو افراد محسوب ميشود و مربوط به زمان خاصی نميشود .در مورد قرارگاه رفتاری که مثال آن یک
فروشگاه بود ،کسی به یک فروشگاه احساس تعلق و مالکیت ندارد و پس از برطرف کردن نیاز خود آن فضا را ترک ميکند.
در واقع ميتوان اینگونه برداشت کرد که ایجاد قلمرو ،آن سطح مطلوبی است که طراحان محیط قصد رسیدن بدان را
دارند .محیطی که کاربران نسبت به آن احساس تعلق و مالکیت دارند ،نشان دهنده کیفیت باالی تعامالت اجتماعی در
آن فضاست .اما در صورتیکه یک قرارگاه رفتاری ویژگیهای قلمرو را نیز داشته باشد به عنوان قلمرو قرارگاه رفتاری
محسوب ميشود.

 .12آشفتگي در قلمرو
به گفتۀ لنگ آشفتگي در قلمرو قرارگاههاي رفتاري در چند حالت ميتواند رخ دهد .گاهي ممكن است فعاليتهايي كه
بايد از هم جدا باشند ،بهخوبي از هم جدا نشده باشند .در برخي مواقع نيز ممكن است تفكيك و جدايي بيش از اندازۀ
الزم ميان فعاليتها باعث اين اختالل شود .همچنين به گفتۀ او بيشتر مشكالت ويژه دربارۀ شناخت قلمرو يك قرارگاه
رفتاري ،زماني رخ ميدهد كه برخي از جنبههاي يك الگوي رفتاري تكرار شونده ،تمايل به جدا شدن دارد .او در توضيح
اين مسئله براي نمونه به مدرسههايي اشاره ميكند كه كالسهاي آن در فضاي باز برگزار ميشود .در اين حالت تمايز
و جدايي ميان فعاليتها از نظر بصري چندان مهم نيست ،در صورتي كه از نظر صوتي بسيار ضرورت دارد .همچنين به
گفتۀ او ،گاهی آشفتگي در شناخت محدودۀ قرارگاه رفتاري ،زماني رخ ميدهد كه اين محدوده بهصورت نمادين تعريف
شده باشد؛ مانند تغيير كفسازي كه در اين حالت ممكن است برخي كسان متوجه چنين تغييري نشوند و در عمل ،در
رفتارها تداخل پديد آيد ).(Lang, 1987: 114
به عنوان مثال در یک پارک شهری در صورتیکه فضای بازی کودکان در کنار فضای نشستن سالخوردگان قرار گیرد و
به خوبی از هم تفکیک نشده باشد آشفتگی در قلمرو هر دو به گونهای رخ ميدهد که درصد استفاده از این دوفضا کاهش
یافته یا با ناراحتی همراه است.

 .13مطالعه موردی
پارک ساعی یکی از پارکهای مقیاس منطقهای تهران ميباشد که در خیابان ولیعصر واقع است .پارک ساعی در بخش
میانی از محدوده منطقه  6شهرداری تهران واقع گردیده که از شمال به کوچه ساعی ،از غرب به خیابان ولیعصر از جنوب
به کوچه گلبرگ و از شرق به خیابان خالد اسالمبولی محدود میگردد .پارک ساعی در مساحتی بالغ بر  120هزار متر
مربع یا  12هکتار به لحاظ ویژگیهای توپوگرافی حاصل از وجود دو مسیل ایجاد گردیده که در اثر دخالت انسان از
عملکرد واحدی برخوردار گشته است.
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 .14مطالعه و بررسی قلمروهای رفتاری در پارک ساعی
پس از مشاهده و ارائه پرسشنامه (پیوست()1جدول )1به کاربران پارک ساعی 7 ،قلمرو رفتاری برای این پارک مشخص
گردیده (تصاوير1تا ،)8که نتایج حاصل از برداشت این پارک در جداول شماره ( )2و ( )3قابل مشاهده میباشد .بخش شرقی
پارک از آنجاییکه امکانات بیشتری از قبیل فضاهایی برای نشستن دراز مدت ،پیادهروی (به علت مسطح بودن) ،فضای
ورزشی با وسایل بدنسازی ،میز شطرنج و غیره دارد ،باعث استفاده دائمی برخی از ساکنان محله از آن شده است .مکانهایی
که به عنوان قلمرو در این مقاله شناخته شده در واقع هر چهار ویژگی قلمرو را دارا بوده است .این قلمروها عبارتند از:
جدول  :1تحلیل سواالت پرسشنامههایی که در پارک ساعی پخشگردیدهاند

سوال

هدف از طرح سوال

نتایج به دست آمده

1

 هدف از طرح این سوال ،تعیین نمودن فضاهایی استکه افراد با آنها ارتباط روحی برقرار مینمایند و نسبت
به آنها احساس تعلق و مالکیت دارند و بیشتر وقت خود
را در آنجا میگذرانند ،برای بهتر مشخص نمودن این
بخشها از پالن پارک استفاده شده است؛ افرادی که به
صورت دائمی از پارک بهره میجویند ،به راحتی پالن را
فهم میکنند.

 بر طبق نتایجی که از نظرخواهی افراد به دست آمده،مناطق هفتگانه به ترتیب اولویت در تصویر شماره ()4
مشخص گردیده است .این فضاها ،بخشهایی از پارک
هستند که ویژگیهای قلمرو و خصوصیت قرارگاه رفتاری
را دارا میباشند.


2و3

 هدف از طرح این دو سوال ،تعیین ساعات استفاده از  -نتایج به دست آمده از پرسشنامه در جدول شماره ()1پارک میباشد؛ تا در تمام بخشهای مشخص شده در جمعبندی شده است ،که ریتم منظم استفاده از این فضاها
سوال نخست ،شاخصه زمان از چهار مؤلفه اصلی قرارگاه را نشان میدهد.
رفتاری کنترل شود.

 هدف از طرح این سوال بررسی شخصیسازی و  -در نتایج به دست آمده از پرسشنامهها ،افراد بیشتر،نشانهگذاری محوطه در بحث قلمرو و تأمین حس مکان فضاهایی را در پارکها بر میگزینند که پتانسیل ایجاد
قرارگاه رفتاری یا قلمرو مورد نظر را داشته باشد و در نهایت
 4و  5در قرارگاه رفتاری میباشد.
برای بهبود شرایط ،در صورت امکان ،جایگاه برخی جزئیات
از جمله نیمکتها و یا میزها را تغییر میدهند.
6

 هدف از طرح این سوال ،بررسی زمانبندی مشخص از  -در نتایج به دست آمده ،تمام بخشهای مورد نظر دارایشاخصههای قرارگاه رفتاری میباشد .تا همخوانی فعالیت زمانبندی مشخصی برای بهرهگیری بوده ،به نحوی که در
ساعاتی از روز ،مسیر عبور و در بازه مشخصی ،مکان جلسه
و قلمرو مشخص شود.
نرمش صبحگاهی میباشد .در هر صورت فضا ،پتانسیل الزم
جهت تأمین هر دو کارکرد را دارد.

7

 هدف از سوال  7بررسی حس قلمرو و مالکیت در  -در تمام فضاها رفتار قلمروپایی و قرارگاه رفتاری به صورتفضاست ،گاهی فضای مورد نظر به دلیل ارتباط روحی گروهی در میان افراد شکل میگیرد .میتوان نتیجه گرفت
خاصی که در میان گروه دوستان شکل میگیرد معنای که در پارکها ،قلمروهای رفتاری برپایه اصول روابط جمعی
معنا مییابد.
ویژهای مییابد.
تصویر  :1فضاهایی که در آنها رفتار قلمروپایی مشاهده شده
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مأخذ :الماسیفر1387 ،
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جدول  : 2تقسیمبندی قلمروهای موجود در پارک ساعی به تفکیک سن و جنس
ناحیه

جنس

 .1فضای نشستن دراز مدت

زن

رده سنی تعداد افراد
-

-

-

-

-

...تا15

-

-

-

-

15تا30

10

جابجایی نیمکتها برای دور هم جمع گروه اول :تمام روزهای هفته گروه اول: -1بازی شطرنج و یا حل جدول به شدن
 14تا 19
احساس مالکیت و تعلق خاطرصورت گروهی
 -2صندلیهای گرد برای بازی -استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص
تعامالتاجتماعیشطرنج
 -3نزدیک به درب ورودی خ خالد
اسالمبولی
 -4باالترین نقطه پارک و دید به
نقاط مختلف

30
به باال

5

جابجایی نیمکتها برای دور هم جمعگروه اول :تمام روزهای هفته گروه اول:شدن
بین ساعات  14تا  17بعد از  -1بازی شطرنج
احساس مالکیت و تعلق خاطرگروه دوم:
ظهر
 -1مجله مطالعه میکنند و یا با -استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص
(آقایان مسن)
تعامالتاجتماعیگروه دوم :پنجشنبه و جمعهها یکدیگر صحبت میکننداز  13تا 18

مرد

زن

 .2زمین اسکیت

ساعات استفاده کاربران

امکانات و فعالیتها

رفتارقلمروپایی

مرد

-

-

-

-

-

...تا15

-

-

-

-

15تا30

4

30
به باال

-

-

-

-

...تا15

-

-

-

-

15تا30

-

-

-

-

30
به باال

5

 .3فضای نشستن کنار آبنما

زن

مرد

گروه اول :تمام روزهای هفته گروه اول:
 -1امکانات بازی اسکیت
بین  11تا 18
 -2وجود مربی در زمین
 -3تفکیک از بخشهای دیگر با
نرده

نسبت به آن مکان احساس مالکیت دارنديدهند
فضارا به دلخواه خود تغییر م -استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص

گروه اول :تمام روزهای هفته گروه اول:
 -1بر روی نیمکت با یکدیگر
 16تا  (19خانمهای مسن)
صحبتمیکنند.
-2گاهی پیادهروی میکنند و
دوباره به جای خود باز میگردند.

نسبت به آن مکان احساس مالکیت دارند.استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص-تعامالتاجتماعی

...تا15

-

-

-

-

15تا30

-

-

-

-

30
به باال

8

گروه اول :تمام روزهای هفته
بین  7تا  9بعد از ظهر بین
 15تا  18و بعضی اوقات تا 20
شب(آقایان مسن)
گروه دوم :بین  9تا  13و
بعدازظهر از  15تا ( 18آقایان
مسن)

گروه اول:
 -1بر روی نیمکت صحبت
میکنند
 -2جدول حل میکنند
 -3در این فاصله زمانی نیم ساعت
هم پیادهروی مینمایند
گروه دوم:
 -1همان روش گروه باال را پیاده
يکنند و در یک گروه دوستی
م
قرار دارند.

نسبت به آن مکان احساس مالکیت دارنداستفاده مستمر از فضا در ساعات مشخصتعامالتاجتماعی-درخواست از نگهبانان برای تعمیر

...تا15

1

15تا30

4

زن

گروه اول :تمام روزهای هفته به
غیر از پنجشنبه و جمعه بین
ساعات  7تا  8و روزهای تعطیل
بین  9تا ( 10منظور بازه زمانی
–بوده که در این فاصله اتفاق
میافتد)

 استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخصگروه اول:
 )1از وسایل ورزشی استفاده -این فضا فقط توسط خانمها استفاده
میشود
میکنند
ش مینمایند
 )2در کنار وسایل نرم 

گروه اول :تمام روزهای هفته
بین  7تا  8و یا بعدازظهرها بین
ساعات  16تا 17
گروه دوم :تمام روزهای هفته
بین  8تا  9و گاهی  16تا 17
بعدازظهر

 احساس مالکیت و تعلق خاطرگروه اول:
 )1از وسایل ورزشی استفاده  -استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص
درخواست از نگهبانان برای تعمیرم يکنند،
این فضا فقط توسط خانمها استفاده )2نرمش مینمایند
میشود
گروه دوم:
 )1از دستگاه استفاده میکنند
 )2نرمش میکنند

گروه اول :اکثر روزهای هفته گروه اول :
 )1بهرهگیری از وسایل
بین  8تا 9
گروه دوم  :اکثر روزهای هفته  )2نرمش
بین  9تا.10
30
به باال

5

مرد

-

-

زن

...تا15

2

گروه اول :اکثر روزهای هفته گروه اول:
بین ساعات  15تا( 17همراه  )1استفاده از وسایل
پدر و مادر)

15تا30

4

گروه اول :اکثر روزهای هفته گروه اول:
 )1استفاده از وسایل
بین ساعات  8تا 9
گروه دوم :اکثر روزهای هفته گروه دوم:
بین ساعات  16تا ( 17به همراه  )1استفاده از وسایل ورزشی
 )2بازی بدمینتون
همسر)

30
به باال

3

...تا15

-

15تا30

8

.5فضای ورزشی آقایان

 .4فضای ورزش بانوان
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مرد

30
به باال

11

-

-

گروه اول :اکثر روزهای هفته گروه اول:
 )1استفاده از وسایل ورزشی
بین ساعات  17تا 18
-

-

گروه اول :تمام روزهای هفته
به غیر از پنجشنبه و جمعه
بین ساعات  7تا  8و روزهای
پنجشنبه و جمعه بین  8تا10
گروه دوم  :اکثر روزهای هفته
بین  17تا 19

گروه اول:
 )1استفاده از وسایل
گروه دوم:
 )1استفاده از وسایل ورزشی
 )2بازی بدمینتون
 )3دویدن و نرمش

گروه اول :تمام روزهای هفته به
غیر ازپنجشنبه و جمعه  7تا 8
روزهای تعطیل بین  8تا 10
گروه دوم :اکثر روزهای هفته
بین  9تا  10صبح
گروه سوم :اکثر روزهای هفته
بین ساعات  16تا 18

گروه اول:
 )1استفاده از وسایل
گروه دوم:
 )1استفاده از وسایل ورزشی
گروه سوم:
 )1استفاده از وسایل ورزشی

 احساس مالکیت و تعلق خاطر استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخصدرخواست از نگهبانان برای تعمیراین فضا فقط توسط خانمها استفاده میشود
تعامالتاجتماعی(در این فضاها خرده فروشهایی هستند کهبرای خود قلمرو ایجاد نمودهاند؛ به گونهای که
غیر از اعضاء ثابت کسی دیگری نمیتواند وارد
قلمرو آنها بشود)
-

تعامالتاجتماعی-استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص

تعامالتاجتماعیاستفاده مستمر از فضا در ساعات مشخصنسبت به آن مکان احساس مالکیت دارنداستفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص-تعامالتاجتماعی

احساس مالکیت و تعلق خاطر (البته بهمراتب نسبت به خانمها کمتر است)
استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص-تعامالتاجتماعی

43

 .7نرمش و تمدد اعصاب

 .6فضای مطالعه فرهنگسرای بانو

44

زن

مرد

زن

مرد

....تا15

-

15تا30

7

 30به باال

-

...تا15

-

15تا30

6

 30به باال

-

...تا15

-

15تا30

3

30به باال

10

...تا15

-

15تا30

2

 30به باال

6

گروه اول :تمام روزهای هفته گروه اول:
به غیر از جمعه بین ساعات )1 8مطالعه
)2صحبت با دوستان
تا 21
گروه دوم :تمام روزهای هفته به
غیر از جمعه بین  4تا 21

 احساس مالکیت و تعلق خاطرتعامالتاجتماعی استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص در صورتیکه امکان جابهجایی بوده تمایل بهتغییر مبلمان داشتند

گروه اول :تمام روزهای هفته گروه اول:
به غیر از جمعه از ساعت  8تا )1مطالعه
 )2صحبت با دوستان
 21شب
گروه دوم :تمام روزهای هفته به
غیر از جمعه بین  4تا 21

 احساس مالکیت و تعلق خاطرتعامالتاجتماعی استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص در صورتیکه امکان جابهجایی بوده تمایل بهتغییر مبلمان داشتند

گروه اول :پنجشنبهها بین گروه اول:
 )1نرمش و تفریح
ساعات  11تا 12

 احساس مالکیت و تعلق خاطرتعامالتاجتماعی -استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص

گروه اول :پنجشنبهها بین گروه اول:
 )1نرمش و تفریح
ساعات  11تا 12

 احساس مالکیت و تعلق خاطرتعامالتاجتماعی-استفاده مستمر از فضا در ساعات مشخص

 .15جمعبندی
بر پایه تحقیق حاضر ،رفتار قلمروپایی در ازمیان بردن تنشهاي زندگي و تعيين نقش افراد نقش بسیار مهمی را ایفا میکند.
مسئلۀ مهم این است كه قلمروها به گونهای طراحي شوند تا انسانها بتوانند نخستین ،دومین ،يا همگاني بودن آنها را
بازشناسند و استفاده كنندگان به اندازۀ مناسب ،بر مكان تسلط یابند .نقش قلمروها آسانسازی تعامل اجتماعي و پایایی
نظامهاي اجتماعي است .قلمروهاي نخستین ،مانند خانهها ،معموالً اين هدف را خوب تأمين ميكنند ،زيرا افراد به اين
قلمروها احترام ميگذارند و به آساني ميتوان آنها را در جامعه باز شناخت .اما قلمروهاي دومین و همگانی را گاه به دشواري
ميتوان شناسايي كرد ،بنابراين طراحي محيط بايد به نوآوری روشهایی بپردازد كه اين قلمروها را به روشنی تعريف كند؛.
طرح باید بهگونهای باشد که مطمئن باشيم كه استفادهكنندگان و بيگانگان الیههای گوناگون مختلف قلمرو را به درستي باز
میشناسند و مدت زمان مالكيت آنها مشخص است ،در غير اين صورت میان افراد تضاد پيش ميآيد ،احتمال تجاوز بيشتر
ميشود و مالكان قلمرو براي تعريف ،اداره و دفاع از آن ناگزیرند دست به کارهای پرهزينه و خاص بزنند.
پارک ساعی یکی از موفقترین فضاهای شهری از نظر میزان کاربری و تعامالت اجتماعی است .یکی از علل موفقیت این
پارک در جذب کاربران محلی و ایجاد حس تعلق و مالکیت در آنها ،طراحی مناسب و تنوع فضایی پارک است .پس از مطالعاتی
که انجام شد به این نتیجه میتوان رسید ،فضاهایی در این پارک که به عنوان قلمروهای رفتاری پارک ساعی به شمار رفته و
هر چهار ویژگی قلمرو را دارا میباشند ،مشخصههای خاصی را در برمیگیرند .این جزئیات و مشخصهها عبارتند از (جدول:)4
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جدول  :4ویژگی قلمرو و رفتارهای قلمروپایی در پارک ساعی

منطقه
1

2

3

ویژگیهای قلمرو و رفتار قلمروپایی
•دارای میز و صندلی شطرنج
•دارای نیمکتهای قابل حمل و جابهجایی
•دارای ارتفاع نسبت به قسمتهای میانی پارک (دید و منظر)
•منظر و سایه مناسب جهت نشستن
•فضای مناسب بازی و اسکیت
•زمین محدود با مالکیت مشخص جهت بازی اسکیت (وجود سرپرست و ایجاد منبع درآمد)
•امکان اجاره اسکیت و وجود وسایل بازی مناسب برای کودکان و نوجوانان (امکانات)
•بهرهگیری از فضا در ساعات مشخص ،مالکیت و حس قلمرو را در این فضا تقویت نموده.
•دسترسی و دید از تمام ورودیهای پارک
•وجود دید و منظر مناسب به سمت آبنما و درختان نارون
•وجود فضای فراخ و باز
•نیمکتهای متعدد جهت گردهمایی افراد مسن
•نورپردازی زیبا و مناسب
•دسترسی راحت از ورودیهای اصلی
•فضای دنج و آرام

4

•وجود وسایل ورزشی(برای بانوان و دور از دید و استفاده همگانی)
•احساس مالکیت .تعلق و در کل احساس مسئولیت در زنان بیشتر از آقایان است به نحوی که در این منطقه خانمها
نسبت به سالمت وسایل بیشتر از آقایان حساس میباشند (میزان مراجعه خانمها به نگهبانی جهت یادآوری تعمیر
وسایل نسبت به آقایان بیشتر بوده).
•حریم مشخص فضایی

5

•وجود وسایل ورزشی (برای آقایان ولی در دید و استفاده همگانی)
•محدوده مشخص
•منظر و دید مناسب
•تنوع و تعدد وسایل
•دسترسی راحت از تمام ورودیها
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•امکان نشستن
•منظرسازی و چیدمان نیمکتها متناسب و جوابگوی کاربری مورد نیاز کتابخانه
•دسترسی راحت و کوتاه
•نورپردازی و رنگ جذاب محیط
•امنیت الزم فراهم است (وجود دید طبیعی و نظارت ،حضور افراد متعدد جهت مطالعه)

7

•فضای دنج و راحت به دور از همهمه و سر و صدا
•فضای کافی متناسب با فعالیت مورد نظر
•دسترسی راحت
•در قلمروهای دیگر اختالل ایجاد نمینماید.
مأخذ :الماسیفر1389 ،
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در کل میتوان این عوامل را به صورت زیر طبقهبندی نمود (جدول:)5
جدول  :5عوامل موثر در تبدیل یک فضای شهری به قلمرو و مقر رفتاری

عوامل موثر در تبدیل بخشهایی از پارک به قلمرو و مقر رفتاری در بهبود کاربری محیط
 .1گستردگی دید به اطراف (دید و منظر)
 .2امکانات مناسب (نیمکت ،صندلی و میز ،نورپردازی ،آبنما ،سایه درختان ،زمین مسطح برای پیادهروی و )...
 .3نزدیکی به درب ورودی
 .4امنیت باالی پارک
 .5نظارت نگهبانان و کاربران
 .6انعطافپذیری محیط (امکان جابجایی نیمکتها)
 .7دنج بودن
 .8استفاده مستمر
 .9وجود فضای کافی جهت فعالیت خاص و ...

در صورتیکه طراحان محیطی به تجزیه و تحلیل محیطهایی که تبدیل به قلمروهای رفتاری کاربران شده بپردازند ،در
خواهند یافت آنچه که باعث این موفقیت شده تنها "برآوردهسازی انتظارات معمول و ابتدایی افراد است" .در صورتیکه
محیط نیازهای ساکنین را برآورده نساخته و همچنین انعطافپذیری الزم برای تغییر بر اساس نیازها را نداشته باشد،
فضاهای شهری تبدیل به متروکهای خواهد شد که تنها کاربران آن معتادان و دزدان میباشند.
عزیز سالم
دوست
پرسشنامه طرح شده برای پارک ساعی
پیوست :1
پرسشنامهاي که پیش روی شماست مربوط به یک تحقیق دانشگاهی است که هدف آن بررسی امنیت و قلمرو محیطی
در داخل پارک ساعی میباشد .شرط اصلی در رسیدن به نتایج معتبر و قابل اتکاء همکاری شما در ارائه پاسخهای دقیق
است .بنابراین با توجه به بینام بودن پرسشنامه ،خواهشمندم که با نهایت اعتماد و صداقت پاسخ سؤاالت را مشخص کنید.
در صورت تمایل به مطلع شدن از نتایج تحقیق می توانید به آدرس های اینترنتی زیر مراجعه نمائید:
N.Almasifar@modares.ac.ir, Jamshidi_Samane@yahoo.com

ردیف

جمالت و پرسشها
با کدام بخش از پارک بیشتر ارتباط روحی برقرار میکنید و بیشتر وقت خود را در آنجا
میگذرانید؟
( لطفاً در تصویر عالمت بگذارید)

1

(لطف ًا چیزی در این ستون ننویسید)

بررسی حس قلمرو و رفتار قلمروپایی در پارکهای شهری
شماره صفحه مقاله48 :ـ 33

چه ساعاتی از روزهای هفته از پارک استفاده میکنید؟( لطفاَ محدوده زمانی خود را ذکر
ال  10تا  12اگر در دو بخش بود مث ً
نمایید مث ً
ال  10تا  14بنویسید  10تا  12و  12تا )14
ساعات

بین  8تا 12

بین  12تا 18

بین  18تا 24

شنبه
یکشنبه
2

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
چه ساعاتی از روز را در بخش مورد عالقه خود میگذرانید؟ (لطفاَ محدوده زمانی خود
ال  10تا  12اگر در دو بخش بود مث ً
را ذکر نمایید مث ً
ال  10تا  14بنویسید  10تا  12و
 12تا )14
ساعات

بین  8تا 12

بین  12تا 18

بین  18تا 24

شنبه
3

یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

4

آیا نسبت به این قسمت از پارک احساس تعلق خاطر میکنید؟
بله
تاحدودی
خیر

5

آیا برای استفاده از این بخش در جزئیات فضا تغییراتی ایجاد میکنید توضیح دهید؟
(مثل جابهجایی نیمکتها و یا میزها)
بله
خیر

6

آیا برنامه زمانی مشخصی برای استفاده از پارک و بخش مورد نظر خود دارید؟
بله
بعضی اوقات
خیر

7

آیا افراد بخصوصی را در این فضاها مالقات میکنید و خاطره خاصی با آنها دارید؟
بله
خیر
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پینوشت
1) Behavior Settings
2) Ecological Psychology
3) Solitude
4) Intimacy
5) Anonymity
6) Reserve
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