ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎرﮐﻬﺎی درون ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﭘﺎرک ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ ﺗﻬﺮان(
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾــﺎ ﺑـﺮ آن اﺛـﺮ
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ در ﺷﮑﻞ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ) ﻣﺤﺮک – ﭘﺎﺳﺦ( ﭘﯿﺮوی ﻣﯿﮑﻨــﺪ ﮐـﻪ
در آن  ،ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎ ی ﺣﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺮﮐﻬﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻐــﺰ ،داده
ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻐﺰ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻓﺘﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣــﯽ آﯾﻨـﺪ .در
اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺣﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻫﻨﮕــﺎﻣﯽ ﯾـﮏ
ﻓﻀﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻃﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻓﺘﺎری و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻓﺮاد ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن و ﻧﺤﻮه ادراک و رﻓﺘﺎر او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣــﯽ ﺷـﻮد ،در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،اﻓﺮاد در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮﯾــﺶ
 ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺧﻮد  ،ﻣﺤﯿﻂ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺖ ﺗــﺎﺛﯿﺮ اﯾـﻦ ﻣﺤﯿـﻂ
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧــﻬﺎ ﺑـﻪ ارزش ﻫـﺎی
ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫــﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از آن ،ﺑـﺮ اﻟﮕﻮﻫـﺎی
رﻓﺘﺎری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ،دوﻧــﺎﻟﺪ اﭘـﻞ ﯾـﺎرد ) (1964اﺳـﺖ .ﺑﻌـﺪ از او
وﯾﻠﯿﺎم ﻣﺎﯾﮑﻠﺴﻮن ) ،(1975ﻧﯿﮑﻞ ﺳﺎﻧﻒ ) ،(1966ﺑﺎرﮐﺮ) ، (1968ﺑﺮوﻧﺮ) ،(1976ﻓﺮاﻧﺴــﯿﺲ ) ، (1984وﯾﻠﯿـﺎم
واﯾﺖ)(1985و ﻧﺼﺮ ) (1990ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ روش ﺧﺎص ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده را در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷــﻬﺮی،
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
در ﺳﺎل  1980وﯾﻠﯿﺎم واﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻬﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺤﻮه
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻬﺮی و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی اراﺋﻪ ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ واﯾﺖ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿــﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫــﺎ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار
دﻫﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺎرک ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺑـﻪ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاﻫــﻢ ﮔـﺮدد .ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻔﺮﺟﯽ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،اﺳﻠﻮب ﻃﺮاﺣﯽ و دﻗﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺎرک،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻓﻀﺎ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮب ﻣﺮدم از ﭘﺎرک ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ  ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎرک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻣـﻮردی ﺑـﺮای
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺎرک ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ
ﭘﺎرک ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﺎورت دره ﻫﺎی ﮔﻼﺑﺪره و ﮐﻠﮏ ﭼﺎل از دره ﻫﺎی ﮐﻮﻫﭙﺎﯾــﻪ
أی اﻟﺒﺮز ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺎرک از ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﻨﮕﯽ و ﺷﯿﺒﺪاری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع
آن اﻋﻢ از ﻣﺤﻠﻬﺎی ﭘﯿﮏ ﻧﯿﮏ ،آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ،رﺳﺘﻮران  ،ﻗﻔﺲ ﭘﺮﻧــﺪﮔـﺎن ،ﺑﻮﻓـﻪ  ،اﺳـﺘﺨﺮ و… ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﺿﻠـﻊ
ﺷﺮﻗﯽ ﭘﺎرک ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ درﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘــﺎرک ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ورودی ﻫـﺎ
ﺗﻌﻤﺪی در ﮐﺎر ﺑﻮده ﺗﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ در ﭘﺎرک را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎرک را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ در ﭘﺎرک در دو ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﻈﻢ )ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﯽ( و ﻃﺒﯿﻌــﯽ ﺗﻌﺒﯿـﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﮐـﻪ در
ﺷﺒﮑﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎرک ﺿﻤﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﻒ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻌــﺎﺑﺮ اﺻﻠـﯽ ﻓﻀﺎﻫـﺎی
ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯽ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﺑﺎ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ.

روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﯿﻂ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر اﻓــﺮاد ،ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻃﺮاﺣــﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﯿﺪان ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿــﻂ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﺑـﻪ
روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ رﻓﺘﺎری )ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾــﮏ ﻓـﺮد
روی ﻧﻘﺸﻪ( ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از روش ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری روی ﻧﻘﺸــﻪ ،ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿـﻂ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ اﻓﺮاد ،ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ در ﻫﺪاﯾﺖ رﻓﺘﺎرﻫــﺎ و اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ،اﺑﺘﺪا ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ از وﺿــﻊ ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘـﺎرک
ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ (1:500) ،ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﻧــﻮع رﻓﺘـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی و روی ﻧﻘﺸﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری از روش ﺗﻬﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده زﻣــﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺳﻌﺖ ﻓﻀﺎی ﭘﺎرک و ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐــﻞ ﻓﻀـﺎ در ﯾـﮏ زﻣـﺎن
اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺒﻮد .از اﯾﻦ رو ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﭘﺎرک ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﺎص ،اﻧﺘﻬﺎب و ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺖ:
ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﭘﺎرک در اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎل – ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه
و وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در ﻣﺠﺎور آن ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﻠﻮغ ﭘﺎرک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﭘﻮﯾﺎ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎور رﺳﺘﻮران و اﺳﺘﺨﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎ  ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﮑﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺳﮑﻮﻫﺎ دﯾﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻋﻤﻮدی ﺑﺎ
زاوﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ،از ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ .ﺑــﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  10ﺳـﮑﻮ در ﮐـﻞ
ﭘﺎرک ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ از  7ﺳﮑﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﮐﺎدر ﺷﮑﻠﻬﺎ
ﻧﯿﺰ ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﮐﺎدرﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗــﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺎده و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل در ﭘﺎرک  ،ﻓﺎﺻﻠــﻪ زﻣـﺎﻧﯽ  10ﺛﺎﻧﯿـﻪ ،زﻣـﺎﻧﯽ
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ) .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﯿﻠﻢ  36ﺗﺎﯾﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  6دﻗﯿﻘﻪ رﻓﺘــﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻓﻀﺎ در ﯾﮏ ﮐﺎدر ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬارد(.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،زﻣــﺎن ﻋﮑﺴـﺒﺮداری  ،ﺑﻌـﺪ از
ﻇﻬﺮ ﯾﮏ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  (19-20در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷـﺪ ،زﻣـﺎن اوج ﺷـﻠﻮﻏﯽ و ﺗﺮاﮐـﻢ در
ﭘﺎرک ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺜﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘــﻬﺎی ﻣﺘﻨـﻮع روﺑـﺮو ﻣـﯽ ﺳـﺎﺧﺖ و از ﺳـﻮی
دﯾـــﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠــﺖ اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﺗﮑﺮار در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻋﻤﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔــﯿﺮی از
آﻧﻬﺎ ،آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،روی ﻧﻘﺸﻪ ﭘﯿﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل
ﻧﻘﺎط ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻓﺮاد در ﻧﻘﺸﻪ ،ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف رﻓﺘﺎر ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣـﯽ
آﯾﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻄﻮط در ﯾﮏ ﻓﻀﺎ ،ﻧﻘﺸﻪ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آن را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﺪﯾـﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﮑﺮار وﻗﻮع رﻓﺘﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ،اﻫﻤﯿــﺖ
و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر در ﻓﻀﺎ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ،از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻨﺤﺼــﺮاً
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری و راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻀﺎ ،در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎور ﺑﻮﻓﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻓﻀﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﭘﺎرک و در ﻓﺎﺻﻠــﻪ ﻧﺴـﺒﺘﺎً زﯾـﺎدی از دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻫـﺎی
اﺻﻠﯽ ﭘﺎرک ﻗﺮار دارد و وﺟﻮد ﺷﯿﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً زﯾﺎد و ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺴــﻦ
و ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺎرک ﺑﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣـﯽ
آﯾﺪ ،ﮐﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ :ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺗﻤﺎﺷﺎ ،ﺑـﺎزی ،اﻧﺘﻈـﺎرو ﻣﻼﻗـﺎت ،اﺳـﺘﺮاﺣﺖ و ﻣﮑـﺚ و

…

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻨﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
•

ﻓﺮم ﻓﻀﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ و اﻣﺘﺪاد آن ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﮔﺸﻮدﮔﯽ آن ﺳﮑﻮن و ﻣﮑﺚ را

اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
•

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ آب ،ﺳﻨﮓ ،ﮔﯿﺎه و رﯾﺰش آب ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻫــﻮا ﺑـﺎ ﺻـﺪای ﻣﻄﻠـﻮب ﺧـﻮد،

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻮاس اﻓﺮاد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ،ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺗﻤﺎﺷﺎ را در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
•

وﺳﻌﺖ ﻓﻀﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺮک و ﺑﺎزی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

•

ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،در اﻧﺤﻨﺎی ﻓﻀﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣــﻦ،

دور از دﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اﻣﮑﺎن دﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .
•

وﺟﻮد رﺳﺘﻮران و ﺑﻮﻓﻪ

•

ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮ

•

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻀﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮه و ﺗﻘﺎﻃﻊ در دو ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت

•

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ و ﻗﺮارﮔﯿﺮی آن در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻠﮏ ﭼﺎل ،ﻣﺤﻞ

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﺤﻠﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
•

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد اول ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮار و درﺧﺘﺎن

ﺑﻠﻨﺪ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮر و درون ﮔﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ورودی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد وﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺘﻌﺎدل ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻓﻀﺎ و ﻋﺪم ارﺗﻔﺎع ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﻓﻀﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ درون و ﺑﯿﺮون ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
•

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،ﮔﺮه و ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾــﺪ و ﺟـﺎﻟﺐ

آن ﮐﻪ ورودی ﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎور در آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷــﺪه اﺳـﺖ )ﻣﺠﺴـﻤﻪ،
ﺳﺮ در و ﺳﺎﯾﺒﺎن ،ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آب و ﺳﻨﮓ و …( ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ أی ﺑﻪ ﯾــﺎد ﻣـﺎﻧﺪﻧﯽ از
اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

•

ﺳﺒﮏ ﺧﺎص ﻃﺮاﺣﯽ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﭘﺎرک ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ،

ﻓﻀﺎﯾﯽ دﻟﻨﺸﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﺪه از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﮑﻮﻫﺎی ﻧﺸــﯿﻤﻦ و
ﻧﯿﻤﮑﺘﻬﺎ ،از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ  ،ﯾﺎدآور ﺧﺎﻃﺮه ﭘﯿﻮﻧﺪ دﯾﺮﯾﻨﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻀﺎی آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ روﺑﺎز ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻃﺮاﺣﯽ و زﯾﺒﺎ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﻀــﺎﯾﯽ
ﺟﺎﻟﺐ و ﺳﻨﮓ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﺮف ﮐــﺎرﮐﺮد ﻓﻀـﺎی ﻣﺬﮐـﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ رﻓﺘﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑــﻪ ﮔﻮﺷـﻪ أی

دﻧﺞ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎز و ﻣﺴﻄﺢ)روی ﺳﻦ(ﺑﺮای ﭘﯿﮏ ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺎزی ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در روزﻫــﺎی
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ.

ﻋﺪم ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻓﻀﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﺰوم ﺣﺬف ﻓﻀﺎی ﻣﺬﮐﻮر از ﭘﺎرک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑــﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﻋﺎدات و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺷــﻮد.زﻧـﺪﮔـﯽ ﻣﺎﺷـﯿﻨﯽ و آﭘﺎرﺗﻤـﺎن
ﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺗﻬﺮان  ،ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﻣﺮدم از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑــﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ،ﺿﻤـﻦ آﻧﮑـﻪ ﺷـﯿﻮه
زﻧﺪﮔﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﺎدات ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻨﺎر ﺣﻮض و ﺑﺎﻏﭽــﻪ  ،ﮔـﭗ زدن ،
ﭼﺎی ﺧﻮردن و… ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺮوزی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ  ،ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو اﮐﺜﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺎرک  ،ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺎن ﺣﯿﺎط و ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺒﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺨﺶ
اﻋﻈﻢ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﭘﺎرک را ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺮادی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮔﺎه ﺑﺴـﯿﺎر
ﻣﺠﻬﺰ و ﻣﻔﺼﻞ  ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد در ﭘﺎرک ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻮﺷﻪ أی ﺧﻠﻮت و دﻧﺞ  ،ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺑــﺎ
زﻣﯿﻨﯽ ﺻﺎف و ﻣﺴﻄﺢ  ،زﯾﺮﺳﺎﯾﻪ درﺧﺘﯽ ﭘﻬﻦ ﺑﺮگ ،درﮐﻨﺎر آب و… ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﮔﺎه ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد
ﯾﮏ ﻓﻀﺎ  ،اﻃﺮاق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ و آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻦ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐــﻪ
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در ﮐﻨﺎر ﻋﺎدات و ﺳﻨﺘﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز دارد و ﺣﺬف ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﻔﯽ

ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﭘﺎرک  ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐــﻪ در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ﺗﺒﻠﯿـﻎ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ و آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ  ،ﺿــﺮوری ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ
? اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ  ،اﻧﺴــﺎﻧﯽ  ،ﻣﺘﻨـﻮع و ﭘﯿﭽﯿـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻋﻼﻗـﻪ  ،ﺣﻮﺻﻠـﻪ  ،آراﻣـﺶ و
ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﮐﺘﺸﺎف آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد.ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﮐــﺜﺮ ﭘﺎرﮐـﻬﺎی ﺷـﻬﺮی از ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺳـﺎده و ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮع ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﻃﺒﯿﻌــﯽ اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺎن  ،ﺑﺎاﯾﺠــﺎد ﻓﻀﺎﻫـﺎی ﻣﻄﻠـﻮب ،ﻣﺘﻨـﻮع و
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم  ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه  ،اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ را از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺘﺮوک و ﻧﺎ اﻣــﻦ ﺑـﻪ
ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ و آرام ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد.
? ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد واﻗﻌﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ در ﭘﺎرک  ،ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﮐﻤﯿﺖ
و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎز در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ  .ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫــﺎ ﻧﺒـﻮده ؛
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻋﻠــﺖ
اﺳﺘﻔﺎده أی ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺻﻠﯽ دﭼﺎر ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ ﺷﻮد.
? ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎ در ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿــﻖ ﻓﻀﺎﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺎ اﻟﮕﻮﻫـﺎی
ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ  .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ در اﻓﺰاﯾــﺶ
ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
? ﻋﺪم ﮐﺎرﮐﺮد ﯾﮏ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺬف آن از ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺎرک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ؛ ﺑﻠﮑﻪ دراﮐﺜﺮ ﻣــﻮارد ،ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی  ،ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد ﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑــﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪه ،
ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻣﺘﺪاول و راﯾﺞ ﮔﺮدد.
? ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﺮاﺣﯽ  ،ﻣﯽ ﺗﻮان رﻓﺘﺎرﻫﺎ را در ﻓﻀﺎ ﻫﺪاﯾــﺖ ﮐـﺮده  ،ﻓﻀﺎﻫـﺎی
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب  ،ﭘﺪﯾﺪ آورد .اﺻﻮﻻً اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺴــﺘﻠﺰم ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻓﻀـﺎ ﺑـﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
? ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روﺷﻬﺎی ﻫﺪاﯾﺖ رﻓﺘﺎر  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻬﺎ و ﻣﻌﻨﺎی اﺣﺴــﺎس ﻓـﺮم و ﺧـﻂ در ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ﻓﻀﺎﻫﺎ اﺳﺖ  .ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺣﺮﮐﺖ و ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻊ و داﯾﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳــﮑﻮن و
ﻣﮑﺚ را اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
? در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رىﺰى ﻓﻴﺰىﮑﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎرى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى هﻢ ﺟﻮار و ﻧﻴﺰ ﺳﺎزﮔﺎرى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودىﺘﻬﺎى ﻣﮑﺎﻧﻰ و ﻣﺤﻴﻂ تﻮﺟﻪ ﮔﺮدد .ﺑﻪ اىﻦ تﺮتﻴﺐ ﻣﮑﺎن ىـﺎﺑﻰ ﺻﺤﻴـﺢ ﻓﻌـﺎﻟﻴﺖ هـﺎ و
تﻔﮑﻴﮏ و ادﻏﺎم ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدهﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ى ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ تﻬﺮان )ﺟﻠﺪ دوم(

