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دانشآموختۀ کارشناسیارشدطراحیصنعتی

امیر ذا کرانی

طراحی پرگوالی شهری

با هدف ایجاد تغییر در الگوهای رفتاری
گذر از خیابان

چکیده

طبـق آمارهـای جهانـی ،ایـران از نظـر حـوادث جـادهای دارای باالتریـن تلفـات و
مجروحیـن اسـت کـه بخـش بزرگـی از ایـن حـوادث بـه هنـگام گـذر شـهروندان از خیابان
صـورت میگیـرد .در ایـن تحقیـق تلاش شـد بـا توجـه بـه رابطـۀ دوسـویۀ محیـط شـهری
و رفتـار شـهروندان ،الگـوی رفتـاری صحیـح در گـذر از خیابـان طراحـی شـود .لـذا بـا
ُ
توجـه بـه سـابقۀ کهـن پرگوال در ایجاد تشـخص به مسـیرها و ایجـاد ورودی بصـری برای
محیـط ،ایـن سـازه بهعنـوان هسـتۀ مرکـزی در طراحـی الگـوی رفتـاری قـرار گرفـت .ایـن
پژوهـش در پنـج مرحلـۀ .1 :درک .2 ،مشـاهده .3 ،تجسـم .4 ،ارزیابـی و  .5اجـرا صـورت
گرفتـه اسـت کـه در ایـن مسـیر از روشهـای جمـعآوری اطالعـات؛ شـامل مطالعـات
کتابخانـهای ،نظرسـنجی و همچنیـن مشـاهدۀ مسـتقیم و عکاسـی از رفتـار گـذر عرضـی
از خیابان اسـتفاده شـده اسـت .پرسشنامه در مرحلۀ اول از شهروندان قزوین دربارۀ
پرگوالهای نصبشده در این شهر و در مرحلۀ دوم ،پرسشنامه از شهروندان تهرانی
جهـت دریافـت الگـوی رفتـاری رایـج در گـذر از خیابـان ،هـر یـک با جامعـۀ آمـاری  35نفر
از شـهروندان صـورت گرفتـه اسـت .نتایـج حاصـل ،نشـاندهندۀ تأثیـر مثبـت پرگـوال در
ایجـاد رفتـار صحیـح در شـهروندان بهواسـطۀ ایجـاد فضـای ایمـن در حاشـیۀ خیابـان،
تمایـز بخشـیدن بـه محـل عبـور از خیابـان بـرای راننـدگان بهمنظـور ایمنی بیشـتر ،ایجاد
جذابیـت بـرای کـودکان ،احسـاس اطمینـان در عابـران در خصـوص دیده شـدن توسـط
راننـدگان اسـت و درنهایـت اطالعـات حاصـل از پژوهـش ،دسـتمایۀ طراحـی پرگـوالی
شـهری قـرار گرفـت.

کلیدواژهها
پرگوالی شهری ،الگوهای رفتاری ،گذر از خیابان

amirzakerani@gmail.com
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دوسویۀ محیط  -رفتار و تعامل انسان با محیط زندگی شهری؛ همچون خیابان ،فضاهای شهری و غیره ،امری پذیرفتهشده در

ادبیات تحقیق است .بهصورتیکه همواره بین فضای شهری و انسان نوعی تعامل برقرار است« .انسان در فضا زندگی میکند؛ یعنی
رابطهای پیوسته از کنشهای متقابل با آن دارند» (فکوهی ،1383 ،ص .)237از زاویهای دیگر« ،فضا ُبعد مادی جامعه است
و ا گر آن را مستقل از روابط اجتماعی در نظر بگیریم ،مانند آن است که ماهیت را از جسم آن جدا کنیم .ازآنجا که
فضا چیزی جز جامعه نیست؛ لذا تغییر محیط بهمعنای تغییر روابط اجتماعی است» (ستارزاده ،نقیزاده
و حبیب .)1389 ،بهعبارتدیگر ،فضای شهری سازندۀ الگوهای رفتاری مختلفی است که
بهتناسب ویژگیهای کالبدی و فیزیکی آن شکل میگیرد .درنتیجه میتوان مدعی
شد که مبلمان شهری ،بهعنوان عامل پیوند رفتارهای اجتماعی فرد و کالبد
شهری ،گسترهای از الگوهای رفتاری را حول فضا  -رفتاری که در مرکزیت آن
قرار میگیرد ،تعریف میکند؛ لذا میتوان با طراحی مناسب ساختار مبلمان
شهری ،الگوی رفتاری مناسبی را شکل داد.

ضرورتتحقیق
طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی ،ساالنه یکونیم میلیون نفر
در سراسر جهان بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهند
و آمار مجروحین نیز بیش از پنجبرابر این مقدار است .ایران نیز با سهمی
در حدود ساالنه هشتصدهزار تصادف و طبق جداول ارائهشده از سوی
سازمان بهداشت جهانی ( )World Health Organization, 2004در بین
 25کشور دارای وضعیت قرمز ایمنی در جادهها و در رتبۀ پنجم قرار گرفته
است و از نظر مرگبارترین حوادث جادهای جایگاه نخست دنیا را دارد.
تصویر  1جایگاه منطقهای ایران از نظر حوادث جادهای نشان میدهد.
دراینبین ،به دلیل آنکه «عابر پیاده از کمترین سطح حفاظتی
برخوردار است ،سهم عابران کشتهشده در ایران حدود  24درصد از کل
تلفات جادههای درونشهری و برونشهری است» (جعفری و داودی،
 .)1393همچنین مطالعات نشان میدهند که درصد باالیی از تصادفات
در حین گذر عابر پیاده از عرض خیابان اتفاق میافتد؛ «(حدود  34درصد)
که در بین حاالت مختلف بیشترین درصد را به خود اختصاص داده
است» (جعفری و داودی.)1393 ،

تصویر  -1پرا کندگی حوادث جادهای ،منبع ()World Health Organization, 2004

لذا با توجه به ضرورت کاهش نرخ تصادفات در کشور ،پژوهشهای
کاربردی در این حیطه میتواند سهم بزرگی در تصحیح رفتارهای شهری و
بهخصوص رفتار گذر از خیابان داشته باشد.

ادبیاتتحقیق
پرگوال
پرگوالها یا بهاصطالح نیمسایهبانها ،در فرهنگ قدیم ایرانی مشابهاتی
داشتهاند که بیشتر طاقنصرتگونههایی برای دواندن گیاهان روی آنها
1

تصویر  .2تصویر سادهشده از پرگوال ،منبع :فرهنگ برخط آ کسفورد

بودهاند .درحالیکه امروزه این سایهبانگونهها بیشتر شکل آالچیق به
خود گرفتهاند.
پرگوال در لغت
آنچه از بررسی فرهنگهای مختلف بهدست میآید ،تعریفی بهنسبت
ساده و عمومی از پرگوال ،شامل ساختار یا چهارچوبی است که:
الف .توسط گیاهان باالرونده و دیگر گیاهان پوشیده شده باشد؛
ب .امکان عبور از زیر آن برای افراد وجود داشته باشد.
فرهنگ لغت کمبریج 2در تعریف پرگوال اینگونه مینویسد« :ساختاری
گیاهان باالرونده میتوانند حول آن رشد کرده و مردم
درون یک باغ که
ِ
4
3
از زیر آن عبور کنند» .و در لغتنامۀ برخط آ کسفورد  ،پرگوال «ساختاری
قوسی در یک پارک یا باغ ،متشکل از یک چهارچوب پوشیده از گیاهان
باالرونده یا پوشاننده» تعریف شده است.
میشائیل کالرک 5در فرهنگ مختصر اصطالحات هنری 6پرگوال را
«مسیری پوشیده در باغ با ساختاری متشکل از ستونهای چوبی با
تزیینات فراوان گیاهی» ( )Clarke, 2010, p. 188تعریف میکند .بهعنوان
مفهوم اولیه (لغت پرگوال) «یک چارچوب حمایتشده توسط درخت
انگور» ممکن است از فعل « 7»pergereبه معنی «حرکت روبهجلو» مشتق
شده باشد که برای «مسیر باز عبور و ارتباطدهندۀ بخشهای مختلف
امال ک» ( )Nonaka, 2012, p.13کاربرد داشته است.
بهعنوان بخشی از معماری یک ساختمان ،پرگوال یک ساختار ایستا
نیست؛ بلکه فضایی انعطافپذیر است که میتواند بهراحتی با نیازها و
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شرایط مختلف هماهنگ شود .ازطرفدیگر ،عالوهبر همۀ معانی ذکرشده
برای پرگوال ،این لغت میتواند داللتی ضمنی بر «حرکت و عبور از یک فضا
یا فضای عبور» ( )Nonaka, 2012, p. 14داشته باشد.

تصویر  .3دو نمونه از پرگوالی شهری؛ سمت راست طراحیشده توسط  Enric Batlleو سمت چپ طراحیشده توسط Joan Roigمنبعwww.santacole.com :

استفاده از پرگوال بهعنوان المان گذر از خیابان
تا کنون تحقیقی حول محور استفاده از پرگوال بهعنوان ِاِلمان عبور از
خیابان در ایران انجام نگرفته است و تنها نمونۀ پرگوال در این زمینه نیز
توسط نگارنده در قزوین طراحی و نصب شده است.
در خارج از کشور نیز با وجود استفادههای موردی از پرگوال در این
زمینه ،تا کنون تحقیق در مورد میزان کارایی این محصول مشاهده نشده
است .واینر 8و مایر )2005( 9طی تحقیقی با عنوان «معماران ،مشتریان و
طراحی زیستاقلیمی ،یک محلۀ خورشیدی» 10به تأثیر پرگوال در ایجاد
مسیرهای دارای سایهبان و تهویۀ طبیعی تأ کید میکنند .در تحقیق
دیگر تحت عنوان «طراحی فضای عمومی در شهر سالمندان» (& Sassi
 )Molteni, 2009از جمله مزایای استفاده از پرگوال را اینگونه بیان میکنند:
«ایجاد یک مانع سبز باعث افزایش حس امنیت ،کاهش سروصدای
محیطی و ایجاد ارتباط با شبکۀ مسیرهای ارتباطی خواهد شد ».سی یو
لو 11و همکاران در تحقیقی با عنوان «دانشگاه سالم ،روشهای طراحی

فضای باز و دستورالعملها» ( )Siu Yu Lau, Gou, & Liu, 2014نیز به
ایجاد «حس امنیت و فضای شخصی» توسط پرگوال تأ کید میکنند .و
پرگوال را برای «ایجاد حس خوشامدگویی» در یک فضا مناسب ارزیابی
میکنند.
راهکارهای افزایش ایمنی عابران پیاده
راهکارهای اساسی درزمینۀ افزایش امنیت عابران پیاده را میتوان در سه
دستۀ اصلی بررسی کرد( :دفتر ایمنی و ترافیک ،۱۳۸۹ ،صص )5-4الف.
راهکارهای مهندسی؛ ب .راهکارهای مربوط به اعمال قوانین و مقررات،
ج .راهکارهای فرهنگی و آموزشی (جدول .)1
این پژوهش ،با رویکرد مهندسی ،فرهنگی و آموزشی ،در تالش است
تا با طراحی پرگوالی شهری بهعنوان بخش مهندسی و سازهای ،الگوی
رفتاری صحیح عبور از خیابان را در بخش فرهنگی و آموزشی فراهم آورد.

جدول  .1راهکارهای اساسی درخصوص امنیت عابران در سه حوزۀ فرهنگ ،مقررات و آموزش

راهکارهای اساسی در زمینه افزایش امنیت عابرین پیاده (دفتر ایمنی و ترافیک)1389 ،

فرهنگی و آموزشی

اعمال قوانین و مقررات

مهندسی

* ارایــه آموزش هــای الزم و اطالع رســانی بــه
عابــران پیــاده.
* تأســیس کلوپ هــای ایمنــی جــاده ای در مــدارس
جهــت انتقــال دانــش و مهــارت بــه دانش آمــوزان و
مهیــا کــردن آن هــا جهــت مراقبــت از جــان خــود و یــا
کمــک بــه ســایر کاربــران جــاده ای.
* اعطای گواهینامه عابر پیاده برای دانش آموزان
مدارس.
* اجــرای طــرح گذربــان مدرســه بــرای مــدارس
حاشــیه راه هــا.
* افزایــش قابلیــت آشــکاری عابــران پیــاده بــه
ویــژه در شــرایط نــور کــم و شــب ها از طریــق توزیــع
شــبرنگ مناســب و ترغیــب آن هــا بــه اســتفاده از
آن.

* کنتــرل ســرعت وســایل نقلیــه و اعمــال
قانــون در مکان هــای هــدف.
* اســتفاده توأمــان از دوربین هــای کنتــرل ســرعت
و خط کشــی های عرضــی بــا فواصــل کاهنــده
تدریجــی.
* اســتفاده از تابلوهــای نمایشــگر ســرعت وســیله
نقلیــه بــه راننــدگان در محل هــای خــاص نظیــر
مــدارس و غیــره.
* اجــرای ســامانه هوشــمند هشــدار حضــور عابــر بــه
راننــدگان نزدیــک شــونده.
* تشــدید جرایــم و مجــازات رانندگــی خطرنــا ک در
مکان هــای هــدف.

* تامین مسیرهای ویژه عبور عابران پیاده
* بــاال بــردن ارتفــاع جزیــره میانــی و خــط عبــور
عرضــی عابــران پیــاده از ســطح ســواره رو.
* نصــب چــراغ چشــمک زن مخصــوص عابــران
پیــاده.
* اضافــه نمــودن روشــنایی باالســری در محــل
عبــور عابــران پیــاده.
* تکنیک های گونا گون آرام سازی ترافیک
* جداســازی تــردد عرضــی و طولــی عابــران پیــاده از
ترافیــک عبــوری.
* نصــب عالمــت یــا تابلــوی مخصــوص عبــور عابــران
پیــاده در کنــار جــاده.
* دو مرحله ای کردن عبور عرضی عابران
* حذف عوامل بروز خطای بصری

مبلمانشهری
مبلمان شهری در ادبیات تحقیق از دو زاویه تعریف و بررسی شده است؛
از زاویۀ کاربردمحور ،همچون تعریف الهیجی از مبلمان شهری« :اصطالح
مبلمان شهری ناظر بر طیف گستردهای از عناصری است که به اشکال
متفاوتی همچون نشیمنها ،آبنما ،مرزبند ،تجهیزات روشنایی ،سطل
زباله ،گلدان و گلجای ،عالئم راهنما و تابلوها ،کیوسکها ،نقشهها و
نشانههای شهری و غیره در فضاهای شهری کاربرد دارند» (الهیجی،
 )1394و نگرش تعاملمحور به مبلمان شهری همچون دیدگاه موره و
همکاران« :مبلمان شهری بخش مهمی از محیطزیست ما را تشکیل
میدهد که در تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با سایر امکانات شهری با
کاربردهای متفاوت است» (به نقل از مسدد و هاشمی .)1389 ،لذا عالوه
بر تمرکز بر کارکردهای متفاوت المانهای شهری ،میتوان ماهیتی واسط
برای مبلمان شهری متصور شد .بدین معنی که مبلمان شهری در
«بسیاری از موارد بین شهروند و فضای شهری نقش واسط را ایفا میکند
و شهروند بهواسطۀ مبلمان شهری با فضاهای گونا گون شهری ارتباط
برقرار میکند» (رحمانی.)1386 ،
در قرن حاضر ،رابطۀ انسان و محیط و قابلیت ترجمۀ آن به زبان
طراحی محیط و معماری موردتوجه بسیاری از پژوهشگران بوده
است .با وجود تعاریف متفاوتی که از روانشناسی محیطی ابراز شده
است ،میتوان گفت این دانش بهعنوان شاخهای از روانشناسی و
زیرمجموعهای از علوم رفتاری ،به مطالعۀ رفتارهای انسان در رابطه با
سکونتگاه یا محیط کالبدی پیرامونش میپردازد .پشتوانۀ نظری رابطۀ
فضا و رفتار بهدلیل میانرشتهای بودن آن در چهار الگو شکل گرفته است
(علیا کبری :)1385 ،الگوی رفتاری ،الگوی مکانیکی (سیستم انسان -
ماشین) ،الگوی بومشناختی ،الگوی شناختی  -ادرا کی  -انگیزشی.

زمینه بر نقش محرکهای محیطی و الگوهای فضایی بهعنوان عوامل
تعیینکننده تأ کید دارد« .لذا شناخت نیازهای رفتاری و توجه به آن در
طراحی و سازماندهی فضایی بهعنوان عوامل تعیینکنندۀ رفتار تأ کید
دارد( ».همان)
نظریۀ قرارگاه رفتاری
«مقر رفتاری» یا «قرارگاه رفتاری» عنصری تحلیلکننده یا برای تحلیل
محیط است که برای تشریح کارکردهای اصلی فضاهای معماری
و طراحی شهری و رابطۀ کالبدی محیط شهری و رفتار شهروندان
بهکار گرفته میشود .این اصطالح نخستینبار توسط «راجر بارکر » 13و
همکاران ابداع شد (دژدار ،طلیسچی ،و روحی دهکردی )1391 ،که بنا
به تعریف بارکر ،قرارگاه رفتاری یک واحد کوچک اجتماعی است که از
ترکیب پایدار یک فعالیت 14و یک مکان 15بهگونهای حاصل میآید تا در
فرایندی منظم بتواند عملکردهای ضروری آن محیط را برآورده سازد.
عناصر تشکیلدهندۀ یک مقر رفتاری شامل .1فعالیت مستمر و پایدار
در یک مکان یا الگوی پایدار یک رفتار.2 16قلمرو یا آرایش سهبعدی یک
مکان-رفتار .3ساختار محیط یک مکان و .4وجود یک دورۀ زمانی است
(مطلبی( )1380 ،تصویر .)4نظریهپرداز دیگر قرارگاه رفتاری جان لنگ 17نیز
قرارگاه رفتاری را ترکیبی پایدار از فعالیت و مکان تعریف کرده و آن را شامل
الگوی رفتار ،طرحی خاص از محیط کالبدی و رابطهای سازگار بین این دو
میداند (دژدار ،طلیسچی ،و روحی دهکردی.)1391 ،
12

جدول .2الگوهای رابطۀ فضا رفتار

الگوهای رابطه ی فضا-رفتار
الگوی
رفتاری

الگوی مکانیکی
سیستم انسان-
ماشین

الگوی بوم
شناختی

الگوی شناختی
 ادرا کی -انگیزشی

رایجترین رویکرد به رابطۀ فضا و انسان یا محیط و اجتماع ،الگوی
ادرا کی  -شناختی  -انگیزشی است (علی ا کبری )1385 ,که با هدف
دریافت چگونگی درک محیط توسط انسان و وا کنش او نسبت به
محیط صورت میگیرد .به این معنی که «انسان چگونه محرکهای
محیطی (محیط خوب یا بد) را درک و سازماندهی میکند؟» (همان)
و این محرکها چه تأثیر عاطفی و انگیزشی (احساسات مثبت و منفی)
بر فرد داشته و «وا کنشهای شناختی (تصورات ذهنی یا برداشتهای
خوشایند و ناخوشایند) نسبت به محیط چگونه شکل میگیرند؟ «لذا این
الگو انسان را موجودی درونگرا میداند که دارای پردازشگر درونی و بیشتر
وابسته به تحلیل فرایندهای درونی و ذهنی است تا وا کنشهای رفتاری
آشکار و عینی» (علی ا کبری.)1385 ،
در الگوی رفتاری بهجای احساسات و وا کنشهای درونی بیشتر به
جنبههای آشکار و نمودهای رفتاری انسان در فضا تأ کید میشود .در
ً
این رویکرد ،انسان موجودی رفتارگراست که (کنشهای او) عمدتا در
قالب الگوهای رفتاری متجلی میشود (علی ا کبری .)1385 ،اما در این

تصویر  .4عناصر تشکیلدهندۀ قرارگاه رفتاری

الگوی رفتار
الگوی رفتاری را میتوان «یک واحد رفتاری مجزا با مختصات زمانی و
مکانی معین» (دژدار ،طلیسچی ،و روحی دهکردی )1391 ،دانست و
َ
ازآنجا که پدیدهای فرافردی و دارای مختصات و موقعیت دقیق و مرزبندی
شده است ،حتی ا گر همۀ افراد قرارگاه رفتاری با افرادی دیگر جایگزین
شوند ،الگوی رفتاری به قوت خود باقی است.
منظور از همساختی رابطۀ سازگار بین محیط کالبدی و الگوی رفتاری
است به این معنی که برای تشکیل یک قرارگاه رفتاری الزم است الگوی
رفتاری متناسب با ساختار فیزیکی مکان یا کالبدی آن تنظیم و تشکیل
شود .بهعنوانمثال ،خط سفید و رفتار متناظر با آن ،بهعنوان یک قرارگاه
رفتاری که دربرگیرندۀ الگوی رفتار عبور از خیابان در مکانی خاص است،
نیازمند ساختار مکانی متناسب با این رفتار است .درواقع ،یک الگوی
رفتاری ،متأثر از فرهنگ جامعۀ شکلدهندۀ نحوۀ استفاده از فضا توسط
شهروندان است.
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بخش عملی پژوهش
تصویر  .5تأثیر فرهنگ و الگوی رفتار در نحوۀ استفاده از فضا

بهعالوه باید متذکر شد که افراد در قرارگاه رفتاری ،بهطور همزمان دو
نقش ایفا میکنند؛ از یکسو به پیامها و عالئم دریافتی از محیط پاسخ
میدهند و ازسویدیگر ،بهعنوان عناصر اجتماعی که از مؤلفههای اصلی
شکلگیری قرارگاه رفتاری است ،پیامها و عالئمی را برای دیگر افراد درون
قرارگاه میفرستند (سربلند فراهانی ،بهزادفر ،عباسزادگان ،و الوندیپور،
 .)1393الگوهای رفتاری که جزء اصلی یک قرارگاه رفتاری هستند ،به
غیررفتاری قرارگاه ،همچون موارد کالبدی و
مجموعۀ ویژهای از اجزای
ِ
جغرافیایی وابسته میشوند (دژدار ،طلیسچی ،و روحی دهکردی.)1391،
طراحی رفتار و طراحی مبلمان شهری
مبلمان شهری بخش جداییناپذیر محیط شهری و عامل ارتباط فرد
و محیط است .تعامل فرد در محیط بهواسطۀ مبلمان شهری صورت
میگیرد .او روی نشیمنگاههای شهری مینشیند ،از آبخوریهای
شهری آب مینوشد و در مسیری که توسط عالئم راهنما مشخص
شده است ،رانندگی و پیادهروی میکند .بهعبارتی «رابطۀ انسان و
محیط بهصورت یک رابطۀ رفتوبرگشتی و تعاملی» (گلستانی ،روشن و
شیبانی )1394 ،است .محیط شهری شامل مجموعهای از «قرارگاههای
رفتاری است که درون یکدیگر قرار گرفتهاند و باهم فصل مشترک دارند»
(همان) .ساختارهایی که شامل انواع مبلمان شهری نیز بوده و بسیاری
از رفتارهای شهروندان حول آنان صورت میگیرد .بهعبارتدیگر ،میتوان
گفت همراه با طراحی مبلمان شهری و یکی شدن آن با محیط شهر ،نوعی
الگوی رفتاری نیز تولید شده و توسط شهروندان ،حول آن شکل میگیرد.

پژوهش حاضر ازآنجا که بیشتر متکی بر دادههای کیفی و غیرعددی بوده،
از نوع کیفی و از روش توصیفی و پیمایشی و تحلیل محتوا بوده است.
اصلی گردآوری
در مسیر پاسخگویی به سؤاالت اصلی پژوهش از سه روش ِ
اطالعات مطالعات کتابخانهای ،پرسشنامه و عکاسی ،هرکدام با هدف
پاسخگویی به بخشی از ابهامات و سؤاالت پژوهش استفاده شد.
آنچه در این پژوهش از طریق پرسشنامه به دنبال دستیابی به آن
بودیم (پرسشنامۀ شمارۀ یک) مجموعۀ وا کنشهای شهروندان قزوینی
به پرگوالی نصبشده در این شهر ،تجربیات ایشان در مواجهه با آن و
دیدگاه آنان در زمینههای مختلف دربارۀ پرگوال بوده است .ازسویدیگر،
در پرسشنامۀ شمارۀ دو (دیدگاه شهروندان تهرانی نسبت به رفتار عبور
از خیابان) بیش از هر چیز بهدنبال رفتار شهروندان در زمان حال و حول
موضوع مشخص عبور از خیابان بوده است .در این تحقیق ،بهمنظور
دستیابی به روشی نظاممند در اندازهگیری اطالعات ،نگرشها ،باورها،
عقاید و ادرا کاتی که از پرسششوندگان بهدست میآید از مقیاس لیکرت
برای انجام پرسشنامه و تبدیل دادههای کیفی به اطالعات عددی و
تحلیل نتایج استفاده شده است.
پرسشنامۀ نظرسنجی از شهروندان قزوین
ً
عموما نظر شهروندان نسبت به پرگوال مثبت ارزیابی میشود .شهروندان
قزوینی پرگوال را عامل مهمی در عبور صحیح از خطوط سفید عابر پیاده
دانسته (نمودار  )1مستخرج از پرسشنامۀ نظرسنجی از شهروندان قزوین
در ارتباط با پرگوالی نصبشده در شهر) و همچنین حاضرند برای گذر از
آن ،مسیر بیشتری را پیاده بپیمایند .ازسویدیگر ،پرگوال در اعالن هشدار
مناسب به رانندگان به هنگام نزدیک شدن به محل عبور عابران پیاده
جدول .3روشهای گردآوری اطالعات در پژوهش

تصویر  .6چیدمان محیط ،باعث ایجاد رفتارهای متفاوت میشود .باال :چیدمان
اجتماعدوست ،پایین :چیدمان اجتماعگریز( .مطلبی)1380 ،
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تحمل
نمودار  .3وجود محیطی متمایز در حاشیههای خیابان چه تأثیری بر افزایش آستانۀ
ِ
زمان انتظار برای عابر پیاده دارد؟

نمودار  .1پرگوال به چه میزان عالمت هشداردهندۀ مناسبی برای رانندگان است؟

رفتار عابران خواهد داشت .همچنین درصورتیکه این چراغها و هشدارها
توسط عابران کنترل شود ،تأثیر بیشتری میتوان برای آن انتظار داشت؛
 .4نورپردازی کافی محل عبور :دیده شدن و دیدن محل عبور توسط
عابران و رانندگان تأثیر زیادی بر احساس امنیت و درنتیجه رفتار صحیح
گذر از خیابان دارد؛
 .5زیبایی محل عبور :استفاده از خطوط متمایز و جذاب و جذاب
ساختن فضای عبور از خیابان برای کودکان و نوجوانان؛ عالوهبر باال بردن
آستانۀ تحمل عابران به هنگام انتظار برای سبز شدن چراغ ،با تشویق
کودکان به عبور از محلهای ایمن و صحیح به گسترش فرهنگ صحیح
گذر عرضی خیابان خواهد انجامید (نمودار)4؛
 .6استفاده از عناصر معماری  /هنر  /فرهنگ ایرانی :در طراحی
ساختار و کالبد محل عبور؛

نمودار  .2پرگوال به چه میزان عالمت هشداردهندۀ مناسبی برای رانندگان است؟

نیز موفق ارزیابی میشود( .نمودار )2بهنظر میرسد با جانمایی و البته
طراحی مناسب پرگوال ،بتوان پرگوال را بهعنوان ساختار کالبدی متمرکزی
برای ایجاد یک قرارگاه رفتاری در گذر عرضی از خیابان در نظر گرفت.
پرسشنامۀ شمارۀ دو؛ نظرسنجی ارزیابی رفتار شهروندان تهرانی در
گذر از خیابان
نتایج حاصل از پرسشنامه بهطورخالصه بدین شرح است:
 .1وجود جزیرۀ میانی وسط خیابان :به عابران کمک میکند عرض
خیابان را در دو مرحله بگذرند ،این خود هم با کم کردن عرض خیابان و
هم با ایجاد مکانی امن در میانۀ راه به ایجاد احساس امنیت کمکی بزرگ
خواهد بود؛
ً
 .2جانمایی یا طراحی محل عبور :بهصورتیکه کامال در دیدرس
عابران و رانندگان باشد؛
الف .عابران درصورتیکه بهراحتی خطوط یا عالئم آن را ببینند از عرض
خیابان خواهند گذشت (نمودار )3-؛
ب .عابران درصورتیکه از دیده شدن توسط رانندگان اطمینان داشت
باشند با احساس امنیت بیشتری از محل خواهند گذشت و این انتقال
حس امنیت ،انگیزۀ کافی برای عبور از محل تعیینشده (خطوط سفید/
پرگوال) خواهد بود.
 .3وجود عالئم هشداردهنده برای رانندگان :تأثیر بسیار زیادی در

نمودار  .4ندیدن محل خطکشی توسط عابرپیاده چه تأثیری بر گذر ناصحیح از عرض خیابان
خواهد داشت؟

 .7متمایز ساختن محل عبور در دو سوی حاشیۀ خیابان :میتواند
به دیده شدن محل خطکشی برای عابران و درنتیجه عبور از محل درست
و همچنین دیدن محل خط برای رانندگان و درنتیجه کاهش سرعت
خودرو و آمادگی برای احتمال عبور افراد بینجامد.
مشاهدات مستقیم پروژه نیز مشخص میدارد که نبود  .1ساختارهای
متناسب با مکان در فضاهای مختلف؛  .2ناهماهنگی در تجهیزات؛ .3
جانمایی ناصحیح تجهیزات گذرگاهی؛  .4عوامل کالبدی و ساختاری،
مهمترین عوامل رفتارهای نادرست است .ازسویدیگر ،این نقصان در
تجهیزات ،خود باعث ایجاد و رشد فرهنگ بیتوجهی به مقررات انتظامی
در عبور از خیابان میشود .این دو عامل بهصورت پیوسته باعث تشدید
یکدیگرمیشوند.
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تصویر  .9نمای پرسپکتیو از طرح نهایی ،تاجها همانند ورودی عابر را جذب و هدایت
میکنند  /نوعی اخطار به ایست مجازی توسط حجم و رنگ برای راننده پدید میآید.

تصویر  .7رابطۀ ضعف طراحی و فرهنگ ترافیکی

استخراج کلیدواژهها و مفاهیم مؤثر در طراحی
با استفاده از مفاهیم منتج از تحقیقات ،مهمترین عوامل مؤثر در طراحی
پرگوالی شهری با هدف ایجاد مقر رفتاری مناسب در گذر عرضی خیابان
به شکل مجموعه کلیدواژهها (تصویر  )8استخراج شد که دستمایۀ
طراحی و نیز ارزیابی طر حها قرار گرفت.

تصویر  .8کلیدواژهها و مفاهیم مؤثر در طراحی

تصویر  .10طرح برتر

جمعبندی
تالشدر انسانیتر کردنشهرها،ازجملهتقویتقابلیتهایپیادهمداری،
ایمنی و طراوت محیط شهری ،افزایش تعامالت اجتماعی ،تالشی در
جهت آیندۀ بهتر فرزندان این مرزوبوم خواهد بود.
آنچه در این پروژه انجام گرفت ،کوششی بود در ایمنتر کردن محیط
شهری برای صاحبان اصلی و فراموششدۀ آن؛ افراد پیاده .انسان تنها،
هنگامی که پیاده در شهر گام برمیدارد ،توانایی درک حس مکانی شهر و
شناسایی عناصر ما کرو و میکروی شهری را پیدا میکند .لذا برای تشویق
شهروندان به حضور در شهر ،ارتباط با آن و همچنین تعامل با شهر و

شهروندان دیگر ،آنچه بسیار اهمیت پیدا میکند ،ایجاد احساس امنیت
به فرد پیاده است .احساس امنیتی که با قربانی شدن هزاران نفر در سال
بر اثر تصادف با وسایل نقلیه به خطر افتاده است.
بدینمنظور پرگوال که قرنها بهعنوان هدایتگر و شاخص مسیر کاربرد
داشته است ،براساس یافتههای اصلی پژوهش ،بازطراحی شد و بهعنوان
هستۀ مرکزی یک قرارگاه رفتاری جدید در گذرگاه عرضی خیابان قرار
گرفت.
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