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طراحی پرگوالی شهری  
با هدف ایجاد تغییر در الگوهای رفتاری 
گذر از خیابان

چکیده 
و  تلفـات  باالتریـن  دارای  جـاده ای  حـوادث  نظـر  از  ایـران  جهانـی،  آمارهـای  طبـق 
مجروحیـن اسـت کـه بخـش بزرگـی از ایـن حـوادث بـه هنـگام گـذر شـهروندان از خیابان 
صـورت می گیـرد. در ایـن تحقیـق تـالش شـد بـا توجـه بـه رابطـۀ دوسـویۀ محیـط شـهری 
بـا  لـذا  از خیابـان طراحـی شـود.  گـذر  رفتـاری صحیـح در  الگـوی  رفتـار شـهروندان،  و 
توجـه بـه سـابقۀ کهـن پرگوال در ایجاد تشـُخص به مسـیرها و ایجـاد ورودی بصـری برای 
گرفـت. ایـن  محیـط، ایـن سـازه به عنـوان هسـتۀ مرکـزی در طراحـی الگـوی رفتـاری قـرار 
پژوهـش در پنـج مرحلـۀ: 1. درک، 2. مشـاهده، 3. تجسـم، 4. ارزیابـی و 5. اجـرا صـورت 
از روش هـای جمـع آوری اطالعـات؛ شـامل مطالعـات  ایـن مسـیر  کـه در  گرفتـه اسـت 
گـذر عرضـی  کتابخانـه ای، نظرسـنجی و همچنیـن مشـاهدۀ مسـتقیم و عکاسـی از رفتـار 
از خیابان اسـتفاده شـده اسـت. پرسش نامه در مرحلۀ اول از شهروندان قزوین دربارۀ 
پرگوالهای نصب شده در این شهر و در مرحلۀ دوم، پرسش نامه از شهروندان تهرانی 
جهـت دریافـت الگـوی رفتـاری رایـج در گـذر از خیابـان، هـر یـک با جامعـۀ آمـاری 35 نفر 
از شـهروندان صـورت گرفتـه اسـت. نتایـج حاصـل، نشـان دهندۀ تأثیـر مثبـت پرگـوال در 
ایجـاد رفتـار صحیـح در شـهروندان به واسـطۀ ایجـاد فضـای ایمـن در حاشـیۀ خیابـان، 
تمایـز بخشـیدن بـه محـل عبـور از خیابـان بـرای راننـدگان به منظـور ایمنی بیشـتر، ایجاد 
جذابیـت بـرای کـودکان، احسـاس اطمینـان در عابـران در خصـوص دیده شـدن توسـط 
راننـدگان اسـت و درنهایـت اطالعـات حاصـل از پژوهـش، دسـت مایۀ طراحـی پرگـوالی 

شـهری قـرار گرفـت.

کلیدواژه ها 
پرگوالی شهری، الگوهای رفتاری، گذر از خیابان

کرانی امیر ذا دانش آموختۀ کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

amirzakerani@gmail.com
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رابطۀ دوسویۀ محیط - رفتار و تعامل انسان با محیط زندگی شهری؛ همچون خیابان، فضاهای شهری و غیره، امری پذیرفته شده در 
ادبیات تحقیق است. به صورتی که همواره بین فضای شهری و انسان نوعی تعامل برقرار است. »انسان در فضا زندگی می کند؛ یعنی 
رابطه ای پیوسته از کنش های متقابل با آن دارند« )فکوهی، 1383، ص237(. از زاویه ای دیگر، »فضا ُبعد مادی جامعه است 
که  کنیم. ازآنجا که ماهیت را از جسم آن جدا  گر آن را مستقل از روابط اجتماعی در نظر بگیریم، مانند آن است  و ا
فضا چیزی جز جامعه نیست؛ لذا تغییر محیط به معنای تغییر روابط اجتماعی است« )ستارزاده، نقی زاده 
که  است  مختلفی  رفتاری  الگوهای  سازندۀ  شهری  فضای  به عبارت دیگر،  حبیب، 1389(.  و 
کالبدی و فیزیکی آن شکل می گیرد. درنتیجه می توان مدعی  گی های  به تناسب ویژ
شد که مبلمان شهری، به عنوان عامل پیوند رفتارهای اجتماعی فرد و کالبد 
که در مرکزیت آن  گستره ای از الگوهای رفتاری را حول فضا - رفتاری  شهری، 
قرار می گیرد، تعریف می کند؛ لذا می توان با طراحی مناسب ساختار مبلمان 

شهری، الگوی رفتاری مناسبی را شکل داد.

ضرورت تحقیق 
نفر  ميليون  یک ونيم  ساالنه  جهانی،  بهداشت  سازمان  آمارهای  طبق 
در سراسر جهان بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند 
و آمار مجروحين نيز بیش از پنج برابر این مقدار است. ایران نيز با سهمی 
در حدود ساالنه هشتصدهزار تصادف و طبق جداول ارائه شده از سوی 
سازمان بهداشت جهانی )World Health Organization, 2004( در بین 
گرفته  25 کشور دارای وضعيت قرمز ایمنی در جاده ها و در رتبۀ پنجم قرار 
است و از نظر مرگبارترین حوادث جاده ای جایگاه نخست دنيا را دارد. 

تصویر 1 جایگاه منطقه ای ایران از نظر حوادث جاده ای نشان می دهد.
حفاظتی  سطح  کمترین  از  پیاده  »عابر  آنکه  دليل  به  دراین بین، 
کل  کشته شده در ایران حدود 24 درصد از  برخوردار است، سهم عابران 
تلفات جاده های درون شهری و برون شهری است« )جعفری و داودی، 
1393(. همچنين مطالعات نشان می دهند که درصد باالیی از تصادفات 
در حين گذر عابر پیاده از عرض خيابان اتفاق می افتد؛ »)حدود 34 درصد( 
داده  اختصاص  خود  به  را  درصد  بیشترین  مختلف  حاالت  بین  در  که 

است« )جعفری و داودی، 1393(.

کشور، پژوهش های  کاهش نرخ تصادفات در  لذا با توجه به ضرورت 
کاربردی در این حيطه می تواند سهم بزرگی در تصحيح رفتارهای شهری و 

به خصوص رفتار گذر از خيابان داشته باشد.

ادبیات تحقیق 
پرگوال  1

پرگوالها یا به اصطالح نيم سایه بان ها، در فرهنگ قدیم ایرانی مشابهاتی 
داشته اند که بیشتر طاق نصرت گونه هایی برای دواندن گياهان روی آن ها 

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

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

به  امروزه این سایه بان گونه ها بیشتر شکل آالچيق  بوده اند. درحالی که 
خود گرفته اند.

پرگوال  در لغت
 آنچه از بررسی فرهنگ های مختلف به دست می آید، تعریفی به نسبت 

ساده و عمومی از پرگوال، شامل ساختار یا چهارچوبی است که:
الف. توسط گياهان باالرونده و دیگر گياهان پوشيده شده باشد؛

ب. امکان عبور از زیر آن برای افراد وجود داشته باشد.
فرهنگ لغت کمبریج2  در تعریف پرگوال این گونه می نویسد: »ساختاری 
کرده و مردم  گياهاِن باالرونده می توانند حول آن رشد  که  درون یک باغ 
کسفورد4 ، پرگوال »ساختاری  کنند«. و در لغت نامۀ برخط3  آ از زیر آن عبور 
گياهان  قوسی در یک پارک یا باغ، متشکل از یک چهارچوب پوشيده از 

باالرونده یا پوشاننده« تعریف شده است.
را  پرگوال  هنری6  اصطالحات  مختصر  فرهنگ  در  کالرک5  ميشائيل 
با  چوبی  ستون های  از  متشکل  ساختاری  با  باغ  در  پوشيده  »مسيری 
گياهی« )Clarke, 2010, p. 188( تعریف می کند. به عنوان  تزیینات فراوان 
درخت  توسط  حمایت شده  چارچوب  »یک  پرگوال(  )لغت  اوليه  مفهوم 
انگور« ممکن است از فعل »pergere«7  به معنی »حرکت روبه جلو« مشتق 
که برای »مسير باز عبور و ارتباط دهندۀ بخش های مختلف  شده باشد 

کاربرد داشته است.  )Nonaka, 2012, p.13( »ک امال
به عنوان بخشی از معماری یک ساختمان، پرگوال یک ساختار ایستا 
که می تواند به راحتی با نيازها و  نيست؛ بلکه فضایی انعطاف پذیر است 
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شرایط مختلف هماهنگ شود. ازطرف دیگر، عالوه بر همۀ معانی ذکرشده د
برای پرگوال، این لغت می تواند داللتی ضمنی بر »حرکت و عبور از یک فضا 

یا فضای عبور« )Nonaka, 2012, p. 14( داشته باشد.

www.santacole.com :منبع Joan Roigو سمت چپ طراحی شده توسط Enric Batlle تصویر 3. دو نمونه از پرگوالی شهری؛ سمت راست طراحی شده توسط   

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

استفاده از پرگوال به عنوان المان گذر از خیابان
از  عبور  ِاِلمان  به عنوان  پرگوال  از  استفاده  محور  حول  تحقيقی  کنون  تا
خيابان در ایران انجام نگرفته است و تنها نمونۀ پرگوال در این زمينه نيز 

توسط نگارنده در قزوین طراحی و نصب شده است.
این  از پرگوال در  با وجود استفاده های موردی  نيز  کشور  از  در خارج 
کنون تحقيق در مورد ميزان کارایی این محصول مشاهده نشده  زمينه، تا
است. واینر8  و مایر9  )2005( طی تحقيقی با عنوان »معماران، مشتریان و 
طراحی زیست اقليمی، یک محلۀ خورشيدی«10  به تأثير پرگوال در ایجاد 
تحقيق  در  می کنند.  کيد  تأ طبيعی  تهویۀ  و  سایه بان  دارای  مسيرهای 
 Sassi &( »دیگر تحت عنوان »طراحی فضای عمومی در شهر سالمندان
Molteni, 2009( از جمله مزایای استفاده از پرگوال را این گونه بیان می کنند: 
سروصدای  کاهش  امنيت،  حس  افزایش  باعث  سبز  مانع  یک  »ایجاد 
محيطی و ایجاد ارتباط با شبکۀ مسيرهای ارتباطی خواهد شد.« سی یو 
لو11  و همکاران در تحقيقی با عنوان »دانشگاه سالم، روش های طراحی 

باز و دستورالعمل ها« )Siu Yu Lau, Gou, & Liu, 2014( نيز به  فضای 
کيد می کنند. و  ایجاد »حس امنيت و فضای شخصی« توسط پرگوال تأ
پرگوال را برای »ایجاد حس خوشامدگویی« در یک فضا مناسب ارزیابی 

می کنند.

راهکارهای افزایش ایمنی عابران پیاده
راهکارهای اساسی درزمينۀ افزایش امنيت عابران پیاده را می توان در سه 
کرد: )دفتر ایمنی و ترافيک، 1389، صص4-5( الف.  دستۀ اصلی بررسی 
راهکارهای مهندسی؛ ب. راهکارهای مربوط به اعمال قوانين 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 به عنوان بخش مهندسی و سازه ای، الگوی 

رفتاری صحيح عبور از خيابان را در بخش فرهنگی و آموزشی فراهم آورد.

راهکارهای اساسی در زمينه افزایش امنيت عابرین پیاده )دفتر ایمنی و ترافيک، 1389(

بــه  اطالع رســانی  و  الزم  آموزش هــای  ارایــه   *
عابــران پیــاده.

کلوپ هــای ایمنــی جــاده ای در مــدارس  * تأســيس 
جهــت انتقــال دانــش و مهــارت بــه دانش آمــوزان و 
کــردن آن هــا جهــت مراقبــت از جــان خــود و یــا  مهيــا 

کاربــران جــاده ای. کمــک بــه ســایر 
گواهينامه عابر پیاده برای دانش آموزان  * اعطای 

مدارس.
مــدارس  بــرای  مدرســه  گذربــان  ح  طــر اجــرای   *

راه هــا. حاشــيه 
بــه  پیــاده  عابــران  آشــکاری  قابليــت  افزایــش   *
کــم و شــب ها از طریــق توزیــع  ویــژه در شــرایط نــور 
شــبرنگ مناســب و ترغيــب آن هــا بــه اســتفاده از 

آن.

اعمــال  و  نقليــه  وســایل  ســرعت  کنتــرل   *
هــدف. مکان هــای  در  قانــون 

کنتــرل ســرعت  * اســتفاده توأمــان از دوربین هــای 
کاهنــده  فواصــل  بــا  عرضــی  خط کشــی های  و 

تدریجــی.
* اســتفاده از تابلوهــای نمایشــگر ســرعت وســيله 
نظيــر  خــاص  محل هــای  در  راننــدگان  بــه  نقليــه 

مــدارس و غيــره.
* اجــرای ســامانه هوشــمند هشــدار حضــور عابــر بــه 

راننــدگان نزدیــک شــونده.
ک در  * تشــدید جرایــم و مجــازات رانندگــی خطرنــا

مکان هــای هــدف.

* تامين مسيرهای ویژه عبور عابران پیاده
عبــور  خــط  و  ميانــی  جزیــره  ارتفــاع  بــردن  بــاال   *

رو. ســواره  ســطح  از  پیــاده  عابــران  عرضــی 
عابــران  مخصــوص  چشــمک زن  چــراغ  نصــب   *

پیــاده.
محــل  در  باالســری  روشــنایی  نمــودن  اضافــه   *

پیــاده. عابــران  عبــور 
گون آرام سازی ترافيک گونا * تکنيک های 

* جداســازی تــردد عرضــی و طولــی عابــران پیــاده از 
ترافيــک عبــوری.

* نصــب عالمــت یــا تابلــوی مخصــوص عبــور عابــران 
کنــار جــاده. پیــاده در 

کردن عبور عرضی عابران * دو مرحله ای 
* حذف عوامل بروز خطای بصری 

مهندسیاعمال قوانین و مقرراتفرهنگی و آموزشی
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   جدول2.  الگوهای رابطۀ فضا رفتار 

   تصویر 4. عناصر تشکيل دهندۀ قرارگاه رفتاری

مبلمان شهری
مبلمان شهری در ادبیات تحقيق از دو زاویه تعریف و بررسی شده است؛ 
از زاویۀ کاربردمحور، همچون تعریف الهيجی از مبلمان شهری: »اصطالح 
که به اشکال  گسترده ای از عناصری است  مبلمان شهری ناظر بر طيف 
متفاوتی همچون نشيمن ها، آب نما، مرزبند، تجهيزات روشنایی، سطل 
و  کيوسک ها، نقشه ها  تابلوها،  و  راهنما  گلجای، عالئم  و  گلدان  زباله، 
کاربرد دارند« )الهيجی،  و غيره در فضاهای شهری  نشانه های شهری 
1394( و نگرش تعامل محور به مبلمان شهری همچون دیدگاه موره و 
از محيط زیست ما را تشکيل  همکاران: »مبلمان شهری بخش مهمی 
که در تعامل مستقيم یا غيرمستقيم با سایر امکانات شهری با  می دهد 
کاربردهای متفاوت است« )به نقل از مسدد و هاشمی، 1389(. لذا عالوه 
بر تمرکز بر کارکردهای متفاوت المان های شهری، می توان ماهيتی واسط 
در  شهری  مبلمان  که  معنی  بدین  شد.  متصور  شهری  مبلمان  برای 
»بسياری از موارد بین شهروند و فضای شهری نقش واسط را ایفا می کند 
گون شهری ارتباط  گونا و شهروند به واسطۀ مبلمان شهری با فضاهای 

برقرار می کند« )رحمانی، 1386(.
زبان  به  آن  ترجمۀ  قابليت  و  محيط  و  انسان  رابطۀ  حاضر،  قرن  در 
بوده  پژوهشگران  از  بسياری  موردتوجه  معماری  و  محيط  طراحی 
شده  ابراز  محيطی  روان شناسی  از  که  متفاوتی  تعاریف  وجود  با  است. 
و  روان شناسی  از  شاخه ای  به عنوان  دانش  این  گفت  می توان  است، 
زیرمجموعه ای از علوم رفتاری، به مطالعۀ رفتارهای انسان در رابطه با 
کالبدی پیرامونش می پردازد. پشتوانۀ نظری رابطۀ  سکونت گاه یا محيط 
فضا و رفتار به دليل ميان رشته ای بودن آن در چهار الگو شکل گرفته است 
کبری، 1385(: الگوی رفتاری، الگوی مکانيکی )سيستم انسان -  )علی ا

کی - انگيزشی. ماشين(، الگوی بوم شناختی، الگوی شناختی - ادرا

الگوهای رابطه ی فضا-رفتار

الگوی
رفتاری

الگوی مکانيکی 
سيستم انسان-

ماشين

الگوی بوم
شناختی

الگوی شناختی 
کی -  - ادرا

انگيزشی

الگوی  یا محيط و اجتماع،  رابطۀ فضا و انسان  رایج ترین رویکرد به 
هدف  با  که  کبری, 1385(  ا )علی  است  انگيزشی   - شناختی   - کی  ادرا
به  نسبت  او  کنش  وا و  انسان  توسط  محيط  درک  چگونگی  دریافت 
محرک های  چگونه  »انسان  که  معنی  این  به  می گيرد.  صورت  محيط 
محيطی )محيط خوب یا بد( را درک و سازمان دهی می کند؟« )همان( 
و این محرک ها چه تأثير عاطفی و انگيزشی )احساسات مثبت و منفی( 
کنش های شناختی )تصورات ذهنی یا برداشت های  بر فرد داشته و »وا
خوشایند و ناخوشایند( نسبت به محيط چگونه شکل می گيرند؟ »لذا این 
الگو انسان را موجودی درون گرا می داند که دارای پردازشگر درونی و بیشتر 
کنش های رفتاری  وابسته به تحليل فرایندهای درونی و ذهنی است تا وا

کبری، 1385(. آشکار و عينی« )علی ا
کنش های درونی بیشتر به  در الگوی رفتاری به جای احساسات و وا
کيد می شود. در  جنبه های آشکار و نمودهای رفتاری انسان در فضا تأ
در  عمدتًا  او(  )کنش های  که  رفتارگراست  موجودی  انسان  رویکرد،  این 
کبری، 1385(. اما در این  قالب الگوهای رفتاری متجلی می شود )علی ا

زمينه بر نقش محرک های محيطی و الگوهای فضایی به عنوان عوامل 
کيد دارد. »لذا شناخت نيازهای رفتاری و توجه به آن در  تعيین کننده تأ
کيد  طراحی و سازمان دهی فضایی به عنوان عوامل تعيین کنندۀ رفتار تأ

دارد.« )همان(

نظریۀ قرارگاه رفتاری12
یا برای تحليل  یا »قرارگاه رفتاری« عنصری تحليل کننده  »مقر رفتاری« 
معماری  فضاهای  اصلی  کارکردهای  تشریح  برای  که  است  محيط 
شهروندان  رفتار  و  شهری  محيط  کالبدی  رابطۀ  و  شهری  طراحی  و 
بارکر «13 و  این اصطالح نخستين بار توسط »راجر  گرفته می شود.  به کار 
که بنا  همکاران ابداع شد )دژدار، طليسچی، و روحی دهکردی، 1391( 
از  که  کوچک اجتماعی است  رفتاری یک واحد  قرارگاه  بارکر،  تعریف  به 
ترکيب پایدار یک فعاليت14  و یک مکان15  به گونه ای حاصل می آید تا در 
فرایندی منظم بتواند عملکردهای ضروری آن محيط را برآورده سازد. 
عناصر تشکيل دهندۀ یک مقر رفتاری شامل 1.فعاليت مستمر و پایدار 
در یک مکان یا الگوی پایدار یک رفتار16  2.قلمرو یا آرایش سه بعدی یک 
مکان-رفتار 3.ساختار محيط یک مکان و 4.وجود یک دورۀ زمانی است 
)مطلبی، 1380( )تصویر4(. نظریه پرداز دیگر قرارگاه رفتاری جان لنگ17  نيز 
کرده و آن را شامل  قرارگاه رفتاری را ترکيبی پایدار از فعاليت و مکان تعریف 
الگوی رفتار، طرحی خاص از محيط کالبدی و رابطه ای سازگار بین این دو 

می داند )دژدار، طليسچی، و روحی دهکردی، 1391(.

الگوی رفتار
الگوی رفتاری را می توان »یک واحد رفتاری مجزا با مختصات زمانی و 
و  دانست  دهکردی، 1391(  روحی  و  طليسچی،  )دژدار،  معين«  مکانی 
که پدیده ای فراَفردی و دارای مختصات و موقعيت دقيق و مرزبندی  ازآنجا
گر همۀ افراد قرارگاه رفتاری با افرادی دیگر جایگزین  شده است، حتی ا

شوند، الگوی رفتاری به قوت خود باقی است.
کالبدی و الگوی رفتاری  منظور از همساختی رابطۀ سازگار بین محيط 
که برای تشکيل یک قرارگاه رفتاری الزم است الگوی  است به این معنی 
کالبدی آن تنظيم و تشکيل  رفتاری متناسب با ساختار فيزیکی مکان یا 
شود. به عنوان مثال، خط سفيد و رفتار متناظر با آن، به عنوان یک قرارگاه 
که دربرگيرندۀ الگوی رفتار عبور از خيابان در مکانی خاص است،  رفتاری 
نيازمند ساختار مکانی متناسب با این رفتار است. درواقع، یک الگوی 
رفتاری، متأثر از فرهنگ جامعۀ شکل دهندۀ نحوۀ استفاده از فضا توسط 

شهروندان است.



۱۳
۹۵

ن 
ستا

 تاب
    ۳

ۀ ۴
ــار

ـــم
 ش

م    
شش

ت و
ســ

 بیــ
ال

سـ

20

رد
ـاو

ـتــــ
ســــ

د

   تصویر 5.  تأثير فرهنگ و الگوی رفتار در نحوۀ استفاده از فضا 

گردآوری اطالعات در پژوهش    جدول3.  روش های 

  تصویر 6. چيدمان محيط، باعث ایجاد رفتارهای متفاوت می شود. باال: چيدمان
                                   اجتماع دوست، پایین: چيدمان اجتماع گریز. )مطلبی، 1380(

که افراد در قرارگاه رفتاری، به طور هم زمان دو  به عالوه باید متذکر شد 
نقش ایفا می کنند؛ از یک سو به پیام ها و عالئم دریافتی از محيط پاسخ 
می دهند و ازسوی دیگر، به عنوان عناصر اجتماعی که از مؤلفه های اصلی 
شکل گيری قرارگاه رفتاری است، پیام ها و عالئمی را برای دیگر افراد درون 
قرارگاه می فرستند )سربلند فراهانی، بهزادفر، عباس زادگان، و الوندی پور، 
که جزء اصلی یک قرارگاه رفتاری هستند، به  1393(. الگوهای رفتاری 
کالبدی و  مجموعۀ ویژه ای از اجزای غيررفتارِی قرارگاه، همچون موارد 
جغرافيایی وابسته می شوند )دژدار، طليسچی، و روحی دهکردی، 1391(.

طراحی رفتار و طراحی مبلمان شهری
مبلمان شهری بخش جدایی ناپذیر محيط شهری و عامل ارتباط فرد 
و محيط است. تعامل فرد در محيط به واسطۀ مبلمان شهری صورت 
آب خوری های  از  می نشيند،  شهری  نشيمن گاه های  روی  او  می گيرد. 
مشخص  راهنما  عالئم  توسط  که  مسيری  در  و  می نوشد  آب  شهری 
و  انسان  »رابطۀ  به عبارتی  می کند.  پیاده روی  و  رانندگی  است،  شده 
محيط به صورت یک رابطۀ رفت وبرگشتی و تعاملی« )گلستانی، روشن و 
شيبانی، 1394( است. محيط شهری شامل مجموعه ای از »قرارگاه های 
گرفته اند و باهم فصل مشترک دارند«  که درون یکدیگر قرار  رفتاری است 
که شامل انواع مبلمان شهری نيز بوده و بسياری  )همان(. ساختارهایی 
از رفتارهای شهروندان حول آنان صورت می گيرد. به عبارت دیگر، می توان 
گفت همراه با طراحی مبلمان شهری و یکی شدن آن با محيط شهر، نوعی 
الگوی رفتاری نيز توليد شده و توسط شهروندان، حول آن شکل می گيرد.

بخش عملی پژوهش 
که بیشتر متکی بر داده های کيفی و غيرعددی بوده،  پژوهش حاضر ازآنجا
کيفی و از روش توصيفی و پیمایشی و تحليل محتوا بوده است.  از نوع 
در مسير پاسخ گویی به سؤاالت اصلی پژوهش از سه روش اصلِی گردآوری 
کتابخانه ای، پرسش نامه و عکاسی، هرکدام با هدف  اطالعات مطالعات 

پاسخ گویی به بخشی از ابهامات و سؤاالت پژوهش استفاده شد.
آنچه در این پژوهش از طریق پرسش نامه به دنبال دستيابی به آن 
کنش های شهروندان قزوینی  بودیم )پرسش نامۀ شمارۀ یک( مجموعۀ وا
به پرگوالی نصب شده در این شهر، تجربیات ایشان در مواجهه با آن و 
دیدگاه آنان در زمينه های مختلف دربارۀ پرگوال بوده است. ازسوی دیگر، 
در پرسش نامۀ شمارۀ دو )دیدگاه شهروندان تهرانی نسبت به رفتار عبور 
از خيابان( بیش از هر چيز به دنبال رفتار شهروندان در زمان حال و حول 
موضوع مشخص عبور از خيابان بوده است. در این تحقيق، به منظور 
دستيابی به روشی نظام مند در اندازه گيری اطالعات، نگرش ها، باورها، 
که از پرسش شوندگان به دست می آید از مقياس ليکرت   کاتی  عقاید و ادرا
کيفی به اطالعات عددی و  برای انجام پرسش نامه و تبدیل داده های 

تحليل نتایج استفاده شده است.

پرسش نامۀ نظرسنجی از شهروندان قزوین
عمومًا نظر شهروندان نسبت به پرگوال مثبت ارزیابی می شود. شهروندان 
قزوینی پرگوال را عامل مهمی در عبور صحيح از خطوط سفيد عابر پیاده 
دانسته )نمودار 1( مستخرج از پرسش نامۀ نظرسنجی از شهروندان قزوین 
گذر از  در ارتباط با پرگوالی نصب شده در شهر( و همچنين حاضرند برای 
آن، مسير بیشتری را پیاده بپیمایند. ازسوی دیگر، پرگوال در اعالن هشدار 
مناسب به رانندگان به هنگام نزدیک شدن به محل عبور عابران پیاده 
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  نمودار 1. پرگوال به چه ميزان عالمت هشداردهندۀ مناسبی برای رانندگان است؟ 

  نمودار 3. وجود محيطی متمایز در حاشيه های خيابان چه تأثيری بر افزایش آستانۀ تحمِل
                          زمان انتظار برای عابر پیاده دارد؟ 

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

   نمودار 4. ندیدن محل خط کشی توسط عابرپیاده چه تأثيری بر گذر ناصحيح از عرض خيابان
                      خواهد داشت؟

نيز موفق ارزیابی می شود. )نمودار2( به نظر می رسد با جانمایی و البته 
طراحی مناسب پرگوال، بتوان پرگوال را به عنوان ساختار کالبدی متمرکزی 

برای ایجاد یک قرارگاه رفتاری در گذر عرضی از خيابان در نظر گرفت.

پرسش نامۀ شمارۀ دو؛ نظرسنجی ارزیابی رفتار شهروندان تهرانی در 
گذر از خیابان

نتایج حاصل از پرسش نامه به طورخالصه بدین شرح است:
کمک می کند عرض  1. وجود جزیرۀ میانی وسط خیابان: به عابران 
کردن عرض خيابان و  کم  خيابان را در دو مرحله بگذرند، این خود هم با 
هم با ایجاد مکانی امن در ميانۀ راه به ایجاد احساس امنيت کمکی بزرگ 

خواهد بود؛
دیدرس  در  کاماًل  به صورتی که  عبور:  محل  طراحی  یا  جانمایی   .2

عابران و رانندگان باشد؛
الف. عابران درصورتی که به راحتی خطوط یا عالئم آن را ببينند از عرض 

خيابان خواهند گذشت )نمودار -3(؛
ب. عابران درصورتی که از دیده شدن توسط رانندگان اطمينان داشت 
گذشت و این انتقال  باشند با احساس امنيت بیشتری از محل خواهند 
حس امنيت، انگيزۀ کافی برای عبور از محل تعيین شده )خطوط سفيد/ 

پرگوال( خواهد بود.
3 . وجود عالئم هشداردهنده برای رانندگان: تأثير بسيار زیادی در 

رفتار عابران خواهد داشت. همچنين درصورتی که این چراغ ها و هشدارها 
توسط عابران کنترل شود، تأثير بیشتری می توان برای آن انتظار داشت؛

4. نورپردازی کافی محل عبور: دیده شدن و دیدن محل عبور توسط 
عابران و رانندگان تأثير زیادی بر احساس امنيت و درنتيجه رفتار صحيح 

گذر از خيابان دارد؛
5. زیبایی محل عبور: استفاده از خطوط متمایز و جذاب و جذاب 
ساختن فضای عبور از خيابان برای کودکان و نوجوانان؛ عالوه بر باال بردن 
آستانۀ تحمل عابران به هنگام انتظار برای سبز شدن چراغ، با تشویق 
گسترش فرهنگ صحيح  کودکان به عبور از محل های ایمن و صحيح به 

گذر عرضی خيابان خواهد انجاميد )نمودار4(؛
ایرانی: در طراحی  از عناصر معماری / هنر / فرهنگ  6. استفاده 

ساختار و کالبد محل عبور؛

7. متمایز ساختن محل عبور در دو سوی حاشیۀ خیابان: می تواند 
به دیده شدن محل خط کشی برای عابران و درنتيجه عبور از محل درست 
کاهش سرعت  و همچنين دیدن محل خط برای رانندگان و درنتيجه 

خودرو و آمادگی برای احتمال عبور افراد بینجامد.
مشاهدات مستقيم پروژه نيز مشخص می دارد که نبود 1. ساختارهای 
متناسب با مکان در فضاهای مختلف؛ 2. ناهماهنگی در تجهيزات؛ 3. 
کالبدی و ساختاری،  گذرگاهی؛ 4. عوامل  جانمایی ناصحيح تجهيزات 
مهم ترین عوامل رفتارهای نادرست است. ازسوی دیگر، این نقصان در 
تجهيزات، خود باعث ایجاد و رشد فرهنگ بی توجهی به مقررات انتظامی 
در عبور از خيابان می شود. این دو عامل به صورت پیوسته باعث تشدید 

یکدیگر می شوند.
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استخراج کلیدواژه ها و مفاهیم مؤثر در طراحی
با استفاده از مفاهيم منتج از تحقيقات، مهم ترین عوامل مؤثر در طراحی 
گذر عرضی خيابان  پرگوالی شهری با هدف ایجاد مقر رفتاری مناسب در 
دست مایۀ  که  شد  استخراج  )تصویر 8(  کليدواژه ها  مجموعه  شکل  به 

طراحی و نيز ارزیابی طرح ها قرار گرفت.

    تصویر 7. رابطۀ ضعف طراحی و فرهنگ ترافيکی

کليدواژه ها و مفاهيم مؤثر در طراحی    تصویر 10. طرح برتر     تصویر 8. 

    تصویر 9. نمای پرسپکتيو از طرح نهایی، تاج ها همانند ورودی عابر را جذب و هدایت
                                  می کنند / نوعی اخطار به ایست مجازی توسط حجم و رنگ برای راننده پدید می آید.

جمع بندی 
تالش در انسانی تر کردن شهرها، ازجمله تقویت قابليت های پیاده مداری، 
در  تالشی  اجتماعی،  تعامالت  افزایش  شهری،  محيط  طراوت  و  ایمنی 

جهت آیندۀ بهتر فرزندان این مرزوبوم خواهد بود.
کردن محيط  کوششی بود در ایمن تر  گرفت،  آنچه در این پروژه انجام 
شهری برای صاحبان اصلی و فراموش شدۀ آن؛ افراد پیاده. انسان تنها، 
گام برمی دارد، توانایی درک حس مکانی شهر و  که پیاده در شهر  هنگامی 
کرو و ميکروی شهری را پیدا می کند. لذا برای تشویق  شناسایی عناصر ما
ارتباط با آن و همچنين تعامل با شهر و  شهروندان به حضور در شهر، 

شهروندان دیگر، آنچه بسيار اهميت پیدا می کند، ایجاد احساس امنيت 
که با قربانی شدن هزاران نفر در سال  به فرد پیاده است. احساس امنيتی 

بر اثر تصادف با وسایل نقليه به خطر افتاده است.
کاربرد  بدین منظور پرگوال که قرن ها به عنوان هدایتگر و شاخص مسير 
داشته است، براساس یافته های اصلی پژوهش، بازطراحی شد و به عنوان 
قرار  خيابان  عرضی  گذرگاه  در  جدید  رفتاری  قرارگاه  یک  مرکزی  هستۀ 

گرفت.
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