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هویت شهر

واژههای کلیدی
عوامل بصری ،فضای شهری ،الگوی رفتاری ،ادراک محیطی
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چکیده
رشــد جمعیت نامتناسب با توسعه شهری در شــهرها باعث شده است که مدیران شهری بیشتر به جنبههای فیزیکی-کالبدی
شــهرها توجه نموده و تا حدودی از تأثیرات روانی و ذهنی کالبد شهر بر شهروندان غفلت ورزیدهاند .در این پژوهش که از نوع
پژوهش کیفی میباشد تالش شده است که ارتباط میان عوامل بصری فضاهای شهری و الگوهای رفتاری استفاده کنندگان از
این فضاها بررسی شود .برای دستیابی به این هدف پس از مرور مفاهیم پایه و نظریات مرتبط با موضوع و پیشینه آن و تدوین
مدل تحلیلی پژوهش ،با بررســی نمونه موردی در شــهر رشت و با استفاده از نرم افزار  spssفرضیۀ پژوهش به آزمون گذاشته
شــده است .یافتههای پژوهش نشان دهندۀ این است که عوامل بصری بر الگوهای رفتاری شهروندان تأثیر گذار میباشد و با
توجه به ماهیت پژوهش پیشــنهاداتی برای مطلوبیت عوامل بصری و تغییر برخی از الگوهای رفتاری شــهروندان ارائه گردیده
است.
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مقدمه
شهر به عنوان موجودی زنده و پویا می تواند نقش مهمی را در برآوردن
نیازهــای روانی و ذهنی افراد ایفا نماید .طبــق تعریف زنده یاد مزینی
شــهرها از کالبد ،روابط و فعالیت ها تشکیل شدهاند که به مانند ظرف
و مظــروف عمل میکنند .با توجه به ایــن تعریف تأثیرات محیطهای
شهری بر شهروندان ،از دو جنبه اساسی انسانی؛ شامل حواس مادی و
روحیات آدمی قابل بررسی است .عوامل بصری فضاهای شهری که به
صورت مطلوب و نامطلوب در شهرها بروز مینمایند موضوعی است که
چندان به آن پرداخته نشــده است و این در حالی است که این عوامل،
خواسته و ناخواسته بر ذهن و روان افراد تأثیر گذار هستند .این پژوهش
با هدف شــناخت عوامل بصری (مطلوب و نامطلوب) در فضای شهری
(میدان شهرداری رشت) و همچنین بررسی چگونگی الگوهای رفتاری
شــهروندان هنگام مواجهه با این عوامل ،در تالش اســت که فرضیۀ
پژوهش را به آزمون گذارد .از طرفی تالش گردیده است که با برجسته
سازی برخی از عوامل بصری در فضای شهری مورد نظر ،موجبات بروز
الگوهای رفتاری خاص را در این فضاها فراهم نماید.

هویت شهر
شماره بیست و چهارم  /سال نهم /زمستان 1394
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روش تحقیق
با توجه به اهداف پژوهش ،روش تحقیق کیفی به دلیل این که «بیش
از روشهــای دیگر تحقیق درک عمیقتر و غنیتر از رفتار اجتماعی را
فراهم میکند» در این پژوهش مورد اســتفاده قرار گرفته است (دالور،
 .)239 ،1390برای جمع آوری اطالعات نیز از دو روش مشاهدۀ مستقیم
(نقشه برداری رفتاری) و مشاهدۀ غیر مستقیم (پرسش نامه) استفاده شده
اســت که با توجه به مدل تحلیلی پژوهش تهیه ،و به صورت آزمایشی
 20نسخه توزیع شد و پس از تدقیق پرسشها ،پرسش نامههای اصلی
در محدوده مورد مطالعه توزیــع و تکمیل گردید .در مورد حجم نمونه
آماری این نکته حائز اهمیت است زمانی که جمعیت بسیار بزرگ باشد
و مسأله تحقیق ایجاب نماید که اطالعات زیادی درباره تک تک افراد
و یا واحدهای جمعیت جمع آوری شــود و عالوه بر این دیدگاه محقق
این باشد که تصویر کلی از جمعیت ترسیم شود ،می توان از یک نمونه
معرف جمعیت استفاده نمود (کیوی )167 ،1386 ،و در این پژوهش هم از
یک نمونه (100نفر) معرف جمعیت استفاده گردیده است و نمونه گیری
هم به طور تصادفی میان عابران پیــاده که به طور دائم در فضا حضور
ندارند وکســانی که به طور مداوم در فضا حضور دارند مانند ساکنین و
شــاغلین در محل انجام شده اســت .به منظور تحلیل دادهها از روش
آماری همبستگی استفاده گردید و روابط میان متغیرها از طریق آزمون
آماری خی دو در نرم افزار  spssتحلیل گردید.

پیشینه تحقیق
در زمینه ســابقه پژوهش این نکته قابل ذکر اســت که توجه به سیما
و منظر شــهری از قرن بیســتم در مباحث شهری مطرح گردید .دانالد
اپلیارد را می توان پایه گذار «مطالعات بصری_ رفتاری» دانســت که با
همــکاری کوین لینچ و جان مایر نخســتین تحقیق بصری در مقیاس
شــهری را انجام داد که تحت عنوان «دید از جاده» منتشــر شد .این
پژوهش که در سال  1961چاپ گردید بر «جنبههای ادراکی و بصری
محیط» بهخصوص از «دید عابر ســواره» تأکیــد دارد (محمودی نژاد و
صادقی .)208 ،1388 ،

در ســال های اخیر پژوهشهایی در زمینــه ادراکات بصری در نقاط
مختلف جهان صورت گرفته اســت از آن جمله پژوهشــی است که در
شــهر نایکزیک 1در مونته نگرو انجام گردیده است که ادراکات بصری
شــهروندان از فضاهای عمومی این شهر را مورد بررسی قرار میدهد.
در این پژوهش دوازده عکس از فضاهای شــهری با تأکید بر جنبههای
بصری و زیبا شــناختی آنها به پرســش شوندگان (شــامل دو گروه از
اســتفاده کنندگان از فضا بودند :گروه اول بدون در نظر گرفتن شــغل
وتحصیالتشــان و گروه دوم براساس تحصیالت و حرفه مرتبط) نشان
داده شد .نتیجه نهایی این پژوهش این بود که فضاهای چند عملکردی،
پویــا و دارای عناصــر طبیعی به علت تأثیری که بــر ادراکات بصری
شهروندان دارند از نظر استفاده کنندگان از مطلوبیت بیشتری برخوردار
میباشند (.)Perovic & Kurtovic, 2012
2
پژوهش دیگر در سه خیابان تاریخی شهر مالکا در کشور مالزی انجام
شده است که با اســتفاده از پرسش نامه و مصاحبه با استفاده کنندگان،
الگوی رفتاری و ادراکات بصــری آنها از فضا مورد ارزیابی قرار گرفته
اســت .دراین پژوهش عناصر ســخت و نرم تأثیرگذار بر منظر خیابان
شناســایی گردیده و تأثیر این عناصر بر رفتار اســتفاده کنندگان مورد
بررســی قرار گرفته اســت که نتیجۀ آن این بوده که کالبد و عملکرد
مناظر هردو بر رفتار اســتفاده کنندگان تأثیرگذار میباشــند (Ja’afar et
.)al., 2012

در ایران نیز زنده یاد مزینی ( )1377در قالب پژوهشــی تحت عنوان
«مطالعه کالبد شــهر تهران از نظر بصری وزیبایی شناسی» به تعریف
دقیقی از مفاهیم بصری و زیبایی شناسی شهری پرداخته و بخشهایی
از تهــران را با این مفاهیم مورد مطالعه و مشــاهده قرار داده اســت و
ضوابط و مقرراتی را که می تواند در ســامت بصری و زیبایی شــهر
تهران مؤثر باشد ،ارائه نموده است.
بحرينــي ( )1390در كتــاب «تحليل فضاهاي شــهري در رابطه با
الگوهای رفتاری استفاده کنندگان و ضوابطی برای طراحی» با بررسي

بررسی تأثیر عوامل بصری فضاهای شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان ...

و تحليل كمي و كيفي برخي از ميادين و خيابانهاي شــهر تهران از
يــك طرف و الگوهاي رفتاري اســتفاده كنندگان از طرف ديگر ،این
الگوهای رفتاری را در میزان و چگونگی به کارگیری فضاهای شهری
بررســی نموده اســت« .تأکید اصلی طرح بر روی الگوهای رفتاری
پیادهها و عدم انطبــاق این الگوها با فضاهــای موجود در خیابانها
است» (بحرینی )9 ،1390 ،که با ثبت الگوهای رفتاری در فضا از طریق
مشاهده و عکاسی انجام شده است.

ذهنــی افراد برای کمک به جهت یابــی و راه یابی درمجموعه دارند»
(انصاری و همکاران .)81 ،1388 ،

مبانی و مفاهیم نظری

شکل .1اجزای تشکیل دهنده نظام بصری

عوامل بصری

«فضای شهری یکی از عناصر ســاخت فضایی شهر است که همراه
با تاریخ یک ملــت در ادوار مختلف به وجود میآید ،شــکل میگیرد
و دگرگون میشــود .این عنصــر که فعالیت هــای مختلف فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی یا سیاســی همواره در آن جریان داشته؛ همیشه با
قلب تاریخ شهر میتپیده و سرگذشت شهر را رقم میزده است» (توسلی
و بنیادی .)7 ،1386 ،در این میان صاحبنظران مختلف ،تعاریف مختلفی از
فضای شهری ارائه دادهاند که در جدول  1آورده شده است.
الگوی رفتاری

الگوی رفتاری نشــان دهنده نحوه رفتار مردم در فضا است که شامل
تعامالت آنان با یکدیگر و با فضا میباشــد (خطیبــی .)66 ،1392 ،رفتار
نیز شــامل هر فعالیت و عملی اســت که موجود زنــده انجام میدهد
و«یک بازتــاب یا مجموعــه بازتابهای فرد نســبت به یک وضع»
میباشد (ســعیدیان .)3518 ،1388 ،در طی فرآیند اجتماعی شدن ،رفتار از

جدول .1تعریف فضای شهری از دیدگاه صاحب نظران ایران وجهان

شولتز

پیوند مفهوم فضای شهری با مفهوم عضویت اجتماعی ،صحنه سکونت جمعی (گرد آمدن مردم با تمامی اختالفات)

کولکوهن

فضای اجتماعی ،فضای ساخته شده و مصنوع (اشاره به مورفولوژی فضا)

تیبالدز

محل برخوردها وکنشهای متقابل میان افراد ،محلهایی با دسترسی فیزیکی وبصری برای مردم

زوکر

دارای ارتباط ویژه بصری وحرکتی میباشد
دارای ساختار منظم،آراسته و سازمان یافته است که از نظر کالبدی برای فعالیتهای انسان طراحی گردیده است

مدنی پور

در برگیرنده افراد ،رویدادها وروابط میان آنها میباشد ،بستر مشترک فعالیتهای کارکردی اعضای جامعه است

توسلی و بنیادی

عنصر ساخت فضایی شهر با جریان داشتن فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در آن

بحرینی

صحنۀ وقوع فعالیت عمومی زندگی شهری

ماجدی

مکانی برای تعامل میان افراد و محیط اطراف آنها
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اندیشمند

تعریف فضای شهری

هویت شهر

«شهر مجموعهای از نشــانههای بصری است که ارتباط دیداری را با
شهر برقرار میکند» (زال نژاد و همکاران .)42 ،1392 ،شناخت نظام بصری
که در واقع جنبه کالبدی -بصری منظرشــهری میباشد به سبب نقش
و وظیفهای که در ایجاد تصــور ذهنی از محیط و خاطره انگیزی فضا
دارد از جایگاه ویژهای برخوردار اســت .پژوهش در مورد عناصر بصری
نشــان دهنده این موضوع اســت که این عناصر فاکتورهای مهمی در
نشان دادن کیفیت بصری محیط شــهری میباشند اما در مورد رابطۀ
بین عناصر بصری و تحریک احساســات ناشی از آنها اطالعات کمی
وجــود دارد ( .)Heng & Shih-Hsien, 2011, 12نظــام بصری به عنوان
یک سیستم از دو «انگاره» عمده که عناصر بصری وکیفیت روابط بین
این عناصر میباشد شکل گرفته است (شکل« .)1عناصر بصری شامل
مجموعه عناصری هستند که از زمینههای مختلف موضوعات سازمان
بصری ،معرف هویت و توانمندیهای منظر یک حوزه مشخص هستند
و موجب خوانایی و ارتقاء منظر مجموعه شده و جایگاه خاصی در نقشه

فضای شهری
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فرهنگ تأثیر میگیرد و توسط این فرآیند؛ زبان ،آداب ورسوم ،ارزشها و
توقعات آموزش داده میشود (نمازیان .)78 ،1379 ،بحرینی بیان میکند که
فعالیتهای انسانها به فرهنگ متکی میباشد ،فرهنگ الگوی رفتاری
را به وجــود میآورد و این «الگوی رفتاری تعییــن کننده و بیان کننده
چگونگی استفاده مردم از فضاها میشوند» (بحرینی.)2 ،1390 ،
ادراک محیطی

هویت شهر
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ادراک 3که در اصطالح حکما «به معنای دانستن و دریافتن و در حقیقت
یک نوع تجربه و انتزاع ذهنی اســت» (نقی زاده  )66 ،1382 ،به نقل از راث
اینگونه تعریف میشود« :عبارت است از ابزاری که توسط آن اطالعاتی
که از طریق اندامهای حســی از محیط کســب شده است به تجاربی از
اشیاء ،رویدادها ،صداها ،سلیقهها و غیره تبدیل میشود» (سعیدیان،1388 ،
 .)551فرد در مواجهه با محیط خود با سیلی از اطالعات روبه رو است که
برای درک آن به مرتــب کردن آنها میپردازد و هر جز از این اطالعات
را در محل خود قرار میدهد .در این راستا ،فرد با کمک اندامهای حسی
خود اطالعات دریافتی (فضا) را تجزیه و تحلیل کرده و در نهایت آنها را
ادراک میکند (پاکــزاد .)59 ،1385 ،از عوامل تأثیر گذار بر ادراک مي توان
به عوامل روانشناختي فردي (غم و شادي) ،فيزيكي ،محيطي (ازدحام و
خلوت) و عوامل فرهنگي اشاره كرد كه هركدام به نوبۀ خود بر ادراك فرد
از محيط تأثير ميگذارد (شــکل)2؛ به گونه اي كه امكان دارد دو نفر با
پيش زمينههاي فرهنگي و ذهني متفاوت ،از يك محيط يكسان ادراك
كام ً
ال متفاوتي داشــته باشند و يا ممكن است يك فرد ،در مقاطع زماني
مختلف ،و براساس عوامل روانشناختي متفاوت (غم يا شادي و امثالهم)
ادراك متفاوتي از يك محيط واحد داشته باشد (مرتضوی.)10 ،1380 ،

اصلیترین منبع درک ما از جهان ،بینایی است (پورتئوس .)49 ،1389 ،بینایی
اولین راه ارتباطی ما با دنیای خارج است وکاملترین حس پرورش یافته
ما با وســیعترین دامنه میباشــد (دی.کی.چینگ .)94 ،1371 ،طبق تعاريف
ارائه شــده توســط پورتئوس نیز اين گونه برمي آيد كه بينايي ،اساسي
ترين حس نسبت به ديگر حواس است و بيشترين اطالعات را از محيط
اطــراف جمع آوري مي كنــد و در اختيار مغز قرار ميدهــد .او بينايي را
حســي فعال و جستجوگر مينامد .با اين توضيح كه انسانها به صورتي
انتخابي و آگاهانه نگاه مي كنند ،ولي معمو ًال بو و اصوات به طرف انسانها
ميآيند .در نتيجه ميتوان ادعا كرد كه حس بينايي بســيار پيچيده است
و مكان يابي در فضا معمو ً
ال ،به كمك اين حس حاصل ميشــود (براتی و
سلیمانینژاد.)21 ،1390 ،

روانشناسی محیط

روانشناســی محیط شاخهای از علم روانشناســی است که به رابطه
تنگاتنگ انســان با محیط طبیعی و انسان ســاخت میپردازد .در واقع
میتوان آن را علمی دانست که به «چگونگی یادگیری ،پردازش ،ذخیره
و به کارگیری اطالعات مربوط به یک محیط به وســیله مردم» مربوط
است (رضازاده و همکاران .)60 ،1384 ،این رشته از طريق مطالعه عكسالعمل
انسان نسبت به محيط و عكسالعمل محيط نسبت به انسان به ارزيابي
فضا مي پردازد .پروشانســكي روانشناســي محيطي را «رشته اي كه با
تعامالت و روابط ميان مردم و محيط اطرافشــان سر وكار دارد» تعريف
كرده اســت .به عبارت ديگر ،اين علم ،چگونگي تأثير محيطهاي انسان
ســاخت مثل ساختمانها و شهرها را بر رفتار انســان مورد مطالعه قرار
داده (مــک انــدرو )1 ،1387 ،و به رفتارهای مرتبــط با محیط میپردازد .در
این راســتا مفاهیم مربوط به محیط و اولویتهای زیبایی شناختی مورد
مطالعه قرارگرفته و در قالب نقشههای رفتاری نشان داده میشود (معاونت
فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیبا سازی شهر تهران  .)11 ،1391 ،لنگ به نقل
از کریک بیان میکند که روانشناسی محیطی مطالعه روانشناختی رفتار
انسان به گونهای است که به زندگی روزمره او در محیط کالبدی مرتبط
باشد (لنگ.)23 ،1390 ،
محیط و انواع آن

شکل .2عوامل تأثیرگذار برادراک

ادراک بصری

«با وجود این واقعیت که ادراک را میتوان در هر یک از حواس مطالعه
کرد ،اغلب بررسیها و نظریات بیشتر به ادراک دیداری و شنیداری توجه
داشتهاند» (سعیدیان .)551 ،1388 ،بیش از هشتاد درصد از ورودی مربوط به
حواس ما از طریق حس بصری صورت میگیرد و بیشــتر صاحبنظران
روانشناســی ،شهرســازی و معماری منظــر نیز بر ایــن عقیدهاند که

محیط به هر آنچه که در پیرامون وجود دارد و بالقوه دارای قابلیت ارتباط
با افراد اســت اطالق میگردد ،به عبارتی تمامی اطالعاتی اســت که از
اطراف برای فرد ارســال میگردد هرچند که فرد امکان دریافت تمامی
این اطالعات را نداشته باشد .محیط از عناصر مصنوع ،طبیعی و ترکیب
آنها تشکیل یافته است (زراعت دوست فرد .)24 ،1379 ،ویژگیهای ساختاری
محیط ،تعیین کننده عملکرد آن است .بدین مفهوم که الگوی رفتاری و
نقشهای اجتماعی را بر ســاکنان خود تحمیل میکند یا برخی الگوها و
معیارهــای رفتاری را تقویت و برخی دیگر را تضعیف مینماید (مرتضوی،

بررسی تأثیر عوامل بصری فضاهای شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان ...

 .)2 ،1380در تقســیم بندی انواع محیط به دو نوع محیط اشاره میگردد
یکی«محیط بالقوه برای رفتار انســان» و دیگری «محیط مؤثر»که این
دومی محیطی اســت که «فرد به آن توجه میکند و آن را مورد استفاده
قرار میدهد» (پورجعفر و همکاران.)68 ،1388 ،
رابطۀ انسان و محیط

انســان موجودی زنده اســت که بر محیط تأثیر گذار است و متقاب ً
ال از
محیط تأثیر میپذیرد .بر این اســاس «همواره این موضوع که نیازهای
انســان عاملی اســت برای انتخاب فضا ،رفتار در فضا و تأثیر گذاری بر
فضا .همچنیــن تأثیر محیط بر رفتار درفضا و تأثیرات تغییرات محیط بر
فرد ،اهمیت باالیی دربرنامهریزی با هدف اســتفاده بهینه از فضا و ایجاد
رفتارهای اجتماعی کنترل شــده در فضا دارد .در واقع افراد عامل تغییر
محیط هســتند و نه پذیرنده صرف تأثیرات محیطی .این رویکرد ،رابطه
انســان را با محیط خــود ،پویا و دائم در حال تغییــر میداند» (رضازاده و
همکاران.)60 ،1384 ،

در زمینه تأثیر محیط بر رفتار دیدگاههای متفاوتی مطرح اســت .توجه
به رفتار انســان در «مقرهای رفتاری» 4ابتدا توسط راجر بارکر مطرح شد
(مطلبی .)54 ،1380 ،بارکر به مشاهده و بررسی حرکات و فعالیتهای افراد
در محیطهــای واقعی و متفاوت میپردازد و در واقع نوعی رویکرد رفتار
محور دارد (آلتمن .)251 ،1382 ،لنگ دربارۀ رابطه محیط و رفتار انسان چهار
موضع را مطرح میکند که در جدول  2نشــان داده شــده است .با توجه
به تعاریف ارائه شــده میتوان اظهار داشت که رویکرد احتمالگرایی به
ماهیت این پژوهش نزدیکتر میباشد.

نمونه موردی
محدوده مورد مطالعه (میدان شــهرداری شهر رشت) در دوره پهلوی
شــکل گرفته اســت و واجد ارزش تاریخی بســیار میباشد .مجموعه
شهرداری رشــت از نخستین میدانگاههای شــهر در بدو پیدایش آن
محسوب میشود که در سدۀ چهارم هجری قمری از آن یاد شده است
(سفردوســت .)126 ،1384 ،وجود ساختمان شــهرداري ،ساختمان پست و
هتل ايران ،با نمایی سفيد و سقف سفالي قرمز از زيبايي منحصر به فرد
اين ميدان میباشد (شــکل .)3ازطرفی وجود فضاي سبز زيباي وسط
ميدان همراه با آب نما و مجسمه ميرزاكوچك خان مجموعه عناصري
اســت كه بر زيبايي اين ميدان بســيار افزوده است (مهندسین مشاور طرح
وکاوش و مهندسین مشاور پارسوماش  1386 ،5الف .)91 ،ميدان شهرداري رشت
را میتوان به عنوان مركز ثقل شــهر و محل استقرار ادارات مهم دانست
(مهندسین مشاور طرح وکاوش و مهندسین مشاور پارسوماش  1386 ،7ب .)37 ،ليكن
از نقطه نظر فضاي عمومي ،اين ميدان و فضاي بزرگ آن ،بيشتر نقش
جابهجايي دارد (شکل .)4البته در برخي مواقع از سال ،محل تجمع مردم

رویکرد اختیاری

محیط بر رفتار اثر ندارد.

رویکرد امکانگرایی

محیط تأمین کننده رفتار انسان است.
انسان براساس فرصتهای رفتاری موجود عمل میکند.

رویکرد جبرگرایی
رویکرد احتمالگرایی

محیط تعیین کننده رفتار است.
رابطه بین محیط ورفتار علی میباشد.
قابلیتهای موجود در محیط زمینه ساز رفتار انسان است.
ادراک محیط بر اساس نیازها وشایستگی فردی صورت
میگیرد.
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رویکردهای مربوط به رابطه
محیط ورفتار

جدول  .2رابطه محیط و رفتار از دیدگاه لنگ

هویت شهر

نظریهها و نظریه پردازان
از میانــۀ دهه ی 1970رفتــه رفته برنامه ریزی و طراحی شــهری به
ســمت «طراحی برای مــردم» معطــوف گردید کــه در طراحی ،به

نیازهــا و هدفهای زندگــی روزمرۀ مردم پرداخته شــد .در این میان
ضــرورت وجود رابطه دو ســویه میان طراح و مــردم باعث گردید که
«توجه بــه ادراک و تصویر ذهنی مردم از محیط پیرامون و مکانهای
زندگی شــان» از اندیشــه و نظر طراح مهمتر گردد .البته قبل از آن در
دهه  1960جنبههای ادراکی مخاطب در پیوند با محیط پیرامون توسط
اندیشمندانی همچون لینچ وکالن مطرح و بررسی شده بود (پاکزاد،1388 ،
 .)63در این سالها مطالعه و تبیین جنبههای ادراکی درباره شهر ،متکی
بر رابطه فرد و محیط بود (همان .)64 ،در جدول  3نظریهها و دیدگاههای
برخی از بزرگان و اندیشمندان شهرسازی و معماری در رابطه با موضوع
مذکورآورده شده است.
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جدول .3دیدگاه اندیشمندان بزرگ در رابطه با موضوع پژوهش
صاحبنظران
راجر بارکر

مفهوم قرار گاه رفتاری و تحلیل الگوهای رفتاری در ارتباط با مکان کالبدی رفتار

میشائل تریب

توجه به ظرفیت ادراکی و شرایط محیطی ادراک

امس راپاپورت

تأکید بر کنش متقابل میان انسان ومحیط

کامیلو زیته
گئورگی کپس
کریستیان نوربرگ شولتز

تأکید بر ایجاد تأثیرات مطلوب در ذهن انسان
طرح پانورامای خیابانی
ارتباط دو سویه انسان ومحیط پیرامون آن
اشاره به فضای وجودی (جنبه ادراکی رابطه انسان ومحیط)

ادمون بیکن

تأکید و افزایش جلوههای بصری شهر

ریچارد راجرز

ادراک فرد از خود و محیط پیرامونش عامل اصلی تعیین کننده رفتار است

کوین لینچ

هویت شهر
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دیدگاه

تأکید بر ادراکات بصری
توجه به سلسله مراتب بصری

گوردون کالن

بیان جنبههای بصری شهر

دانالد اپلیارد

تأثیر عواملی چون سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت در تفاوت تصویر ذهنی از شهر
وجود حاالت مختلف در ادراک محیط

ایروین آلتمن

اشاره به الگوی بوم شناختی در بررسیهای مربوط به محیط ورفتار

شکل .3میدان شهرداری رشت

شکل .4عبور افراد از میدان

بررسی تأثیر عوامل بصری فضاهای شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان ...

و محل اصلي برقراري مراســمهاي ويژه مي شود ولي اين موضوع در
ساير ايام سال رنگ كمتري دارد .علت اين امر هم ،پررنگ بودن نقش
دسترســي اين ميدان مي باشد (مهندسین مشــاور طرح وکاوش و مهندسین
مشاور پارسوماش  1386 ،5الف.)71 ،
نقشه برداری رفتاری
برای جمــع آوری اطالعات در این پژوهش از نقشــه برداری رفتاری
استفاده شده است که یکی از روشهای مشاهده مستقیم میباشد و شیوه
منظم مشاهده برای ثبت نحوه استفاده از فضاها و یا موقعیتهای خاص
میباشد (دریسکل .)124 ،1387 ،با نقشه برداری رفتاری انجام شده در محدوه
مورد نظر ،فعالیت افراد به گروههای زیر تقسیم میگردد )1 :ایستادن برای
انتظار :در بخشهایی که نشــانههایی وجود دارد مانند زیر برج ســاعت
ساختمان شهرداری ،مقابل ساختمان پســت و مقابل هتل ایران افراد
به انتظار مالقات یکدیگر میایســتند )2 .ایستادن برای سوار شدن :در
بخشهایی از میدان مانند مقابل ساختمان پست ،مقابل ساختمان هتل
ایران ،اطراف میدان و غیره با وجودی که ایستگاه تاکسی و یا اتوبوس
وجود ندارد اما بســیاری از افراد برای سوار شدن ماشینهای عبوری و
تاکسیها میایســتند )3 .ایستادن برای سوار کردن :در قسمتهایی از
محدوده مورد مطالعه مانند مقابل هتل ایران ،رانندگان برای سوار کردن
مسافر میایستند )4 .ایستادن برای خرید :به علت وجود دست فروشان
در اطراف میدان ،تعدادی از افراد برای خرید توقف میکنند )5 .ایستادن

برای خوردن :در مقابل اغذیه فروشیهای ابتدای خیابان سعدی(بستنی،
اسنک و ذرت مکزیکی) به علت عدم وجود فضایی برای نشستن افراد
میایســتند و مشغول خوردن میشوند )6 .حرکت بدون توقف :به علت
اینکه بســیاری از افراد از میدان شهرداری برای دسترسی به سایر نقاط
شهر استفاده میکنند ،در حال حرکت بدون توقف هستند که این رفتار
نقش دسترسی میدان را نشــان میدهد (البته این افراد در محلهایی
برای سوار شدن به ماشین توقف اندکی دارند)( .شکل)5
تحلیل کالبدی
برای شناســایی عوامل بصری محدوده؛ ســاختمان ،مبلمان شهری،
تابلوهای شهری ،فضای سبز و پوشــش کف مورد ارزیابی قرار گرفته
اســت .این ارزیابی در قالب آسیب شناســی در چهار بخش زیرانجام
شد-1 :آسیب شناسی جداره  -2آسیب شناسی کف  -3آسیب شناسی
مبلمان  -4فضای سبز.
آســیب شناسی جداره :در میدان شهرداری ناهماهنگی ساختمانهای
مجاور هم (ســاختمان پست و مخابرات) ،وجود ساختمانهای فرسوده،
مخروبه ،بال اســتفاده و نیمه کاره ،عدم تناسب نماهای مجاور و وجود
عناصر الحاقی در نما و دیوار مانند :کولر ،ســیمهای برق و تلفن و غیره
در بدنه میدان بر زیبایــی بصری محدوده مورد مطالعه تأثیر گذار بوده
اســت (شکل .)6آسیب شناســی کف :کف خیابان همانند جداره دارای
مشکالت عدیدهای است که از آن جمله می توان به نا همواری پوشش
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آسفالت و عدم هماهنگی و فرســودگی کفسازی پیادهروها اشاره نمود
(شــکل .)7آسیب شناسی مبلمان :مبلمان شهری موجود در محدوده با
کمبود مواجه اســت و از کیفیت پایینی نیز برخوردار است .به طوری که
در محدوده هیچ مکانی برای نشستن تعبیه نگردیده است و اکثر مبلمان
شهری دیگر مانند باجههای تلفن ،صندوق صدقات و غیره نیز فرسوده
میباشند (شکل .)8فضای سبز :فضای سبز موجود در میدان تا حدودی
قابل قبول میباشد البته این به معنای بدون اشکال بودن آن نیست چرا
که طراحی فضای ســبز آن از ایده خاصی پیروی نمی کند و در صورتی
کــه نقش کارکردی میدان تعریف گردد فضای ســبز موجود در میدان
جوابگوی نیازها نخواهد بود.
تحلیل توصیفی
در این پژوهش مفاهیم از طریق ابعاد کالبدی و غیر کالبدی مورد توجه
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قرار گرفتهاند و دو دســته از ویژگیها که شامل ویژگی کالبدی با زیر
معیــار ویژگی بصری و ویژگی غیر کالبدی با زیــر معیار تأثیر روانی
عوامل بصری میباشــد ارزیابی شده است و شاخصهای این معیارها
در پرســش نامه تحلیل گردیدهاند .شــکل  9رابطــه میان ویژگیها،
معیارها وشاخصها را در مدل تحلیلی پژوهش نشان میدهد.
نتایــج حاصل از تکمیل پرســش نامهها از این قرار اســت که 69 %
پرسش شوندگان به طور اتفاقی زن و  31 %نیز مرد بودند (شکل .)10
از جمله سؤاالت پرسیده شده این بود که بیشتر به چه منظور از میدان
اســتفاده میکنید که در شــکل  11نمایش داده شــده است و نتایج
حاصل نشــانگر این است که محدوده بیشتر به منظور دسترسی افراد
به ســایر نقاط مورد استفاده قرار گرفته و بیشتر نقش جابهجایی دارد.
برای سنجش ویژگیهای کالبدی؛ معیارهایی مانند تناسبات معماری،
کیفیت ابنیه ،عناصر بصــری و ناهماهنگیهای بصری در نظرگرفته
شــد و در قالب سؤاالت مطرح گردید که در جدول 4ارزیابی مردم با
توجه به معیارهای خواسته شده در پرسش نامه نشان داده شده است.
از نکات مورد بررســی ،عوامل بصری نامطلوب از نقطه نظر پرسش
شــوندگان میباشــد که نتایج حاصل از آن در شکل  12آورده شده
اســت .تفاوت آشکار میان گزینه ســاختمان مخروبه و سایر گزینهها،
تأثیرات منفی این ســاختمانها را در فضاهای شهری نشان میدهد.
شکل  13نشــان دهنده عکس العمل پرسش شوندگان در مواجهه با
عوامل بصری نامطلوب (بهطور مشخص ساختمان بال استفاده) میباشد.
فراوانی زیاد افرادی که از کنار آن بیتفاوت رد میشوند (  )45 %و یا تغییر
مسیر میدهند ( )21 %قابل توجه است.

شکل .6نمونهای از ساختمان بال استفاده در بدنه میدان

شکل.7کف سازی پیاده رو

شکل  .8فرسودگی مبلمان شهری

بررسی تأثیر عوامل بصری فضاهای شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان ...

شکل .9مدل تحلیلی پژوهش

50%
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0%
ﻣﺮد
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شکل  .10نسبت زنان ومردان در جامعه نمونه

دﯾﺪار

ﺧﺮﯾﺪ

ﭘﯿﺎده روي

شکل .11دلیل مراجعه افراد به میدان شهرداری
جدول .4سنجش ویژگیهای کالبدی محدوده

2

میزان زیبایی عناصر بصری

%1

%20

%42

%28

%9

3

توجه به تناسبات معماری

_

%19

%32

%29

%20

4

زیبایی بصری ساختمان شهرداری

%3

%14

%31

%43

%9

5

رضایتمندی از فضای سبز موجود

%3

%15

%51

%23

%8

6

ارزیابی مبلمان شهری

%9

%18

%49

%20

%4

7

وجود مبلمان برای مکث در فضا

%10

%33

%35

%17

%5

8

وجــود ســاختمان متروکــه وبال
استفاده

%6

%4

%20

%34

%36

9

نامطلوبیت عوامل بصری

%8

%7

%19

%23

%43

10

ناهماهنگی عوامل بصری

%12

%34

%34

%15

%5

11

تأثیر عوامل بصری بر شهروندان

%5

%21

%40

%24

%10
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میزان توجه به عناصر بصری

%7

%25

%48

%11

%9
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شکل .12عوامل بصری نامطلوب از دید شهروندان

شکل .13عکس العمل شهروندان در مواجهه با عوامل بصری نامطلوب

تحلیل آماری
با استفاده از آزمون خی دو ،فرضیه «به نظر میرسد که عوامل بصری
فضاهای شهری (میدان شهرداری رشت) بر الگوی رفتاری شهروندان
تأثیرگذار است» به آزمون گذاشته شد و همانطور که مشاهده میگردد
مقدار آماره کای اســکوآر برابر ( 9/273جدول )5از مقدار مشابه آن در

که مبلمان شــهری کمتر از بقیه عوامل بصری مورد توجه شهروندان
قرار گرفته است که این کم توجهی به چند عامل بستگی دارد که از آن
جمله می توان به کمبود ،فرسودگی و زیبایی کم مبلمان شهری نسبت
به سایر عوامل اشاره نمود که در راهکارها میباید به آن توجه شود.

جدول .5آزمون کای اسکوآر

جدول .7اولویت بندی میزان توجه شهروندان به عوامل بصری

مقدار K2

9/273

سطح معنی داری

0/039

تعداد

100

جدول .6مقایسه مقدار آماره کای اسکوآر در جدول خی دو
سطح معنی داری

درجه آزادی

مقدار

0/039

6

9/273

Pearson Chi-Square

0/220

6

8/262

Likelihood Ratio

اولویت

عوامل بصری

میانگین

1

ساختمان

2/41

2

درختان و فضای سبز

2/96

3

سنگ فرش

3/06

4

تابلوهای شهری

3/10

5

مبلمان شهری

3/74

جدول .8نتیجه آزمون فرید من
100

جدول خیدو با درجه آزادی  6بیشتر است و سطح معنی داری 0/039
نیز کوچکتر از  0/05میباشد (جدول .)6بنابراین فرضیه صفر رد شده و
میان عوامل بصری فضاهای شهری و الگوی رفتاری شهروندان رابطه
معناداری وجود دارد.
برای اولویت بندی اهمیت عوامل بصری از دیدگاه پرسش شوندگان از
آزمون فریدمن اســتفاده گردید که نتایج به دست آمده مطابق جدول 7
میباشد.
همانطور که دیده میشــود از میان  100نمونه انتخاب شــده ،سطح
معنی داری  sig:.000بوده که کوچکتر از  0/05است (جدول ،)8بنابراین
تفاوت میان معدلها معنا دار میباشد .مطابق جدول 7مشاهده میگردد

40.216
4
.000

N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

نتیجه گیری
نتایج حاصل از پژوهش نشــان دهنده این اســت که فضای شهری
مذکور(میدان شــهرداری رشت) از کارکرد خود به عنوان میدان شهری
دور بوده و نقش میدان شــهری را ایفا نمی کند .این مشــکل به این
معناست که با توجه به اینکه شهر را موجودی زنده میدانیم این فضا به
نوعی با اختالل کالبدی مواجه اســت و با وجود داشتن اختالل کالبدی
در یــک فضا صرف ًا نمی توان به زیبایی بصری آن توجه نمود .از طرفی

بررسی تأثیر عوامل بصری فضاهای شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان ...

اگر میدان شــهری درست تعریف شــود می تواند باعث آراستگی فضا
گردد و بــر زیباییهای بصری آن نیز بیفزایــد .در این میان قدمت و
زیبایی معماری بدنه میدان شهرداری می تواند عاملی برای نزدیکی این
فضا به کارکرد خود باشد .نکته حائز اهمیت دیگر اینکه عبور شهروندان
از میدان گاهی با عجله زیاد ازیک طرف و فقدان فضاهایی برای مکث
ازطرف دیگر ،از میزان توجه شــهروندان به محیط پیرامونشان کاسته
است .در فضای شهری مورد مطالعه امکان اجتماع مردم در مواقع عادی
و تفرج آنها وجود ندارد و ازطرفی دسترســی آسان به فضای میدان نیز
امکان پذیر نیست(به علت جریان ترافیک) .با در نظر گرفتن تمام نکاتی
که در باال ذکر شــد و به علت پررنگتر بــودن نقش جابجایی میدان،
الگوهای رفتاری برداشت شده نیز بیشتر منتج از این نقش میباشد که
تالش شده با ارائه راهکارهایی از نقش جابجایی میدان کاسته و بیشتر
بر نقش میدان به عنوان یک فضای شــهری و وجود زندگی اجتماعی
در این فضا تأکید گردد که در نهایت به بروز الگوهای رفتاری جدیدی
در محیط بیانجامد .نکته مهمی دیگری که در خالل پژوهش مشاهده
گردید این بود که مردم برای اینکه از یک فضا اســتفاده مطلوب ببرند
میباید عواملی برای جذب آنان به فضای مورد نظر وجود داشــته باشد

که توجه به عوامل بصری فضا و میزان رضایتمندی شــهروندان از این
عوامل بســیار حائز اهمیت میباشــد .بنابر آنچه گفته شد راهبردها و
سیاســتهای الزم برای دستیابی به اهداف پژوهش در جدول  9نشان
داده شده است .که این سیاســت ها در قالب دو گروه فضای شهری و
عوامل بصری در جدول  10به صورت پیشنهادات آورده شده است.
پیشــنهادات در دو بخش تقسیم گردیده اســت که با در نظر گرفتن
سیاســت های مطرح شده در جدول ،9مطالعات انجام شده و هم چنین
نظر ســنجی از شــهروندان میباشــد .بخش اول با توجه به اهمیت
فضاهای شــهری(میدان) در ادراکات بصری در زیر بخشهایی مانند
کاربری و غیره و بخش دوم با در نظر گرفتن میزان توجه شــهروندان
به عوامل بصری و بررسی اولویتها به زیر بخشهایی مانند ساختمان،
فضای سبز ،پوشــش کف ،تابلوهای شهری و مبلمان شهری به شرح
جــدول 10ارائه میگردد .جدول 11نشــان دهنده قابلیت اجرای برخی
از راهکارهای پیشــنهادی با توجه به نقشه برداری رفتاری و الگوهای
رفتاری میباشــد همچنین نقاطی را که برخی از این راهکارها قابلیت
اجرا دارند در شکل  14نشان داده شده است.

جدول  .9راهکارهای دست یابی به اهداف پژوهش
راهبرد

هدف

سیاست

تقویت قرارگاه رفتاری
مهیا کردن شرایط اشتغال فعال وغیرفعال
مهیا کردن شرایط تفریح فعال و غیر فعال

ایجاد پاتوق
تماس مستقیم مردم با محیط
فراهم نمودن امکان مشاهده ونظارۀ دیگران
فعالیت های ورزشی
فراهم نمودن زمینه بروز اتفاقات و رویدادها در فضای دنج

عملکردی

هویت شهر

ادراک بصری

روانی

درک زیبایی
تقویت حس رضایتمندی
تقویت حس تعلق و تقویت حس مطلوبیت فضا
تقویت جاذبه بصری فضا
افزایش میزان توجه به محیط
مهیا کردن زمینه تعامالت اجتماعی گروههای سنی مختلف
تقویت حس امنیت

توجه به اصولی مانند ریتم ،تکرار وتنوع
فراهم آوردن شرایط حضور مردم در فضا
تأمیــن عواملی مانند نظــم و هماهنگی برای تأمین جاذبه
بصری
تعریف میدان برای برقراری تعامالت
پیش بینی فعالیتهای جاذب
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عوامل بصری

کالبدی

توجه به تناسبات و معماری
توجه به کیفیت ابنیه
توجه به عناصر بصری
توجه به زیبایی بصری فضای شهری
تأمین جاذبههای بصری

هماهنگ سازی نمای ساختمانها
استفاده بهینه از ساختمانهای بال استفاده
تعبیه مبلمان شهری منطبق با اصول زیبایی شناسی
نوساز نمودن مبلمان شهری موجود
هماهنگ سازی تابلوهای شهری
بهسازی سنگفرش پیاده روها
بهسازی آسفالت خیابان
طراحی فضای سبز
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جدول  .10راهکارهای پیشنهادی
پیشنهادات
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فضای شهری

میدان

توجه به ساختمان شهرداری (با وجود برج ساعت) به عنوان نقطه عطف ،ایجاد فرصتهای کالبدی مناسب جهت
مکث ،نشستن وتأمل بیشتر در فضا و افزایش میزان توجه شهروندان به ظرفیتهای بصری پیرامون ،امکان بروز
تعامالت اجتماعی افراد با حضور افراد و گروههای مختلف اجتماعی ،اســتفاده از فضای میدان به عنوان پاتوق و
محلی برای قرار با توجه به نقشــههای رفتاری شهروندان وایســتادن برای انتظار با تعبیه مبلمان مناسب ،فراهم
نمودن امکان مشــاهده ونظارۀ دیگران(اشــتغال غیرفعال) با در نظر گرفتن مکانهایی برای مکث وتوقف ،فراهم
آوردن شرایط حضور مردم در فضا با پیش بینی فعالیت های جاذب و وقوع برخی رویدادها مانند نمایش خیابانی و
یا هنرهای عمومی ،تماس مستقیم مردم با محیط با در نظر گرفتن راحتی و آسایش محیطی آنان ،در نظر گرفتن
پایانههایی برای حمل ونقل درون شهری برون شهری

عوامل بصری

ساختمان

برجســته سازی ساختمانهای تاریخی موجود ،ارائه ضوابط برای نمای ساختمانهای جداره میدان ،در نظر گرفتن
سیاستهای تشویقی برای یکپارچهسازی نما ،تعیین ضوابط اجرایی نمای ساختمان در هنگام صدور پروانه ساخت
(اســتفاده از مصالح مرغوب به طرز مناســب ،زیبا وهماهنگ) ،توجه به رنگ ،بافت ومصالح نمای ساختمانهای
مجاور ســاختمانهای تاریخی ،توجه به کیفیت بصری بدنه میدان با اســتفاده از متریال ومصالح مناســب ،ارائه
ضوابط فرم های متناسب ترجیح ًا بر گرفته از فرم های بومی برای ساختمان های جداره خیابان وبدنه میدان ،ارائه
ضوابط در مورد رنگ ،جنس وحدود شــیب مجاز پوشش شــیبدار ساختمان ها ،توجه به خط آسمان در جداره ها،
کاهش ناهماهنگی های بصری مربوط به وجود ســاختمان های مجاور هم ،حذف اغتشاشــات بصری موجود در
نماها ،حذف تأسیســات (کولر ،کابل برق وتلفن ،دودکش و )...در نمای ســاختمان ها ،بهسازی ساختمانهای بال
استفاده ومتروکه و نوسازی ساختمان های مخروبه

فضای سبز

طراحی فضای ســبز میدان با درختان ســایه انداز به منظور اســتفادۀ بهینه مردم ،توجه به کاشت درختان حاشیۀ
میدان برای جلوگیری از اغتشــاش بصری(استفاده از درختان با شــاخ وبرگ فراوان می تواند خط آسمان ونمای
ســاختمانها را تحت تأثیر قرار دهد ،).توجه به سایه اندازی درختان با در نظر گرفتن نقشههای رفتاری برداشت
شــده از محدوده ،توجه به اصولی مانند ریتم ،تکرار وتنوع در طراحی کاشــت درختان برای کمک به ایجاد حس
مطلوبیت بصری ،توجه به نظم وهماهنگی عناصر فضای سبز مانند درختان ،درختچهها ،بوتهها وگل ها برای تأمین
جاذبههای بصری ،ایجاد اشــکوبهای مختلف با اســتفاده از درختان ،درختچهها وعناصر فضای سبز ،توجه به
نورپردازی فضای سبز و تلفیق مناسب نور وگیاه

پوشش کف

بهسازی سنگفرش پیاده روها ،استفاده از مصالح مرغوب وحتی االمکان بومی برای سنگفرش ،استفاده از
سنگفرشهای متفاوت برای جداسازی فضاها وتعیین کردن مرزها ،بهسازی آسفالت خیابان

تابلوهای شهری

توجه به مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان در انتخاب تابلوها ،در نظرگرفتن سیاستهای تشویقی برای
یکسانسازی تابلوهای شهری

مبلمان شهری

تعبیه مبلمان شهری منطبق با اصول زیبایی شناسی ،نوساز نمودن مبلمان شهری موجود ،در نظر گرفتن
نیمکت در برخی نقاط میدان برای لذت بردن از فضا (در نزدیکی آب نما)

جدول .11قابلیت اجرای راهکارهای پیشنهادی با توجه به الگوهای رفتاری
الگوهای رفتاری
ایستادن برای انتظار
حرکت بدون توقف
ایستادن برای سوارشدن
ایستادن برای سوارکردن
ایستادن برای خوردن

راهکار
ایجاد فرصتهای کالبدی مناسب جهت مکث ،نشستن وتأمل بیشتر در فضا
جدا سازی فضاها با سنگفرشهای متفاوت (برای توجه بیشتر به فضای پیرامون)
در نظر گرفتن پایانههایی برای حمل ونقل درون شهری و برون شهری
در نظر گرفتن نیمکت در برخی نقاط (در کنار اغذیه فروشیها)

بررسی تأثیر عوامل بصری فضاهای شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان ...

شکل .14نقشه قابلیت اجرای راهکارهای پیشنهادی

پی نوشت ها
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... Abstract

City as a live and dynamic creature can have important function at meeting mental and psychological needs of
people but due to improper growth of population with urban development of cities and many problems, urban
managers have paid attention to the physical aspects of cities and to some extent have neglected psychological
and mental effects of cities’ skeleton on citizens. This paper is based on a qualitative research considering the
relationship between visual factors of urban spaces and behavioral patterns of consumers from these spaces
aimed at identifying favorable and unfavorable visual factors of urban spaces and also regarding visual perception
and behavioral pattern of citizens at urban spaces. In this relation it was tried to answer the question that whether
the existence of visual factors of urban space affects citizens’ behavior and encourages especial behavior or
prevent appearance of some behaviors? For achieving this goal after reviewing basic concepts and hypothesis
related to the project and writing analytic model of the research and also collecting data through two methods of
direct observation (behavioral mapping) and indirect observation (questionnaire); data extracted by considering
a case sample in Rasht city and its skeletal analysis through pathology of wall, floor, furniture and green space.
For analyzing data, the correlation statistic method has been used and the relationship between variables and
hypothesis of the research has been tested by chi-square test and by using SPSS software. Finally regarding the
importance of the research, some suggestion for strengthening social interaction at studying site and procedures
have been presented for favorability of visual factors to prepare conditions for changing some behavioral patterns
of citizens and on the one side it has been tried to consider visual aspects of mentioned urban space a lot so
that by some outstanding visual factors of these spaces, create the condition for appearance of new behavioral
space at studying space. The significant point is that in studying area due to the significance of placement function,
behavioral patterns are more resulted from this function that in suggestions the urban space have ben emphasized.
Finding shows that urban space that is far from its main function is a functional problem and by paying attention to
the point that we know city as a live creature the existence of this problem means that there is a kind of skeletal
disorder in city and in this state with the existence of skeletal disorder we cannot merely rely on the manifestation
of beauty. Therefore regarding the point that firstly visual factors of urban space affects behavioral pattern of
citizens and secondly the type of function of; urban space can affect the degree of citizens’ attention to surrounding
visual factors and the existence of social life at urban cities is emphasized. The important point that is observed
at the research was that citizens use a space properly while there is factors for their attraction to the considered
space that regarding visual factors of the space and the degree of citizens’ satisfaction of these characteristics is
important.
... Keywords: Visual Factors, Urban Space, Behavioral Pattern, Environmental Perception
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